
 
 
Institutionen för Informatik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nätdejting 
 

En enkätstudie angående motivationen till användandet av nätdejting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatuppsats i Informatik, 10 poäng 
 
Framlagd:  
Januari, 2006 
 
Författare:  
Anja Nedstedt Lindeberg 
Hanna Lindberg 
 
Handledare:  
Hans Lundin 
 



  

 

 II

LUNDS UNIVERSITET 
Institutionen för Informatik 
 
 
 
 
 

 
Nätdejting 

En enkätstudie angående motivationen till användandet av nätdejting 
 

© Anja Nedstedt Lindeberg 
Hanna Lindberg 

 
Kandidatuppsats framlagd januari, 2006 
Omfång: ca 90 sidor 
Handledare: Hans Lundin 
 
 
 
Resumé 
 
Syftet med denna studie är att ge en bild av vad som motiverar till användandet av 
nätdejtingtjänster och om denna motivation skiljer sig mellan kön, ålder eller de som betalar 
eller inte betalar för sin nätdejting. Vi ville även se om denna tjänst gav användaren något 
mervärde gentemot den traditionella kontaktannonsen.  
 
För att uppnå detta syfte har vi, genom en kvantitativ metod, samlat på oss information, given 
nätdejtare, med hjälp av en webbundersökning. Denna undersökning baserades på tidigare 
forskning kring motivation till Internetanvändning. De svar vi fick analyserades och 
jämfördes sedan mot teorier kring Internetanvändning.  
 
Vi fann i vår undersökning att de tekniska attributen som att söka, surfa och undersöka var 
det som motiverade användarna av nätdejting och att denna motivation inte skiljer sig mellan 
de betalande eller icke betalande nätdejtarna. Slutligen såg vi också att just dessa attribut 
innebar ett mervärde för användaren då dessa tjänster ej erbjuds genom en traditionell 
kontaktannons.  
 
 
 
Nyckelord: Nätdejting, Kontaktannons, Uses and Gratification, Internetanvändning 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel går vi igenom bakgrunden för vårt ämnesval och för en diskussion kring detta. 
Vi beskriver vår problemformulering, vårt syfte med uppsatsen och de avgränsningar som vi 
gjort. Sist inkluderar vi också en begreppslista.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Det svenska samhället genomgår en stor förändring av levnadsförhållanden då skilsmässorna 
sedan 80-talet har ökat och synen på familjelivet förändrats. Antalet ensamstående personer i 
Sverige utgjorde, år 2003, nästan 2,5 miljoner av befolkningen enligt Statistiska Central 
Byråns (SCB) skattade uppgifter (Roso, 2005). Enligt våra beräkningar från SCB:s statistik 
från 2004 (SCB, 2004a) uppgick Sveriges vuxna befolkning, det vill säga 18 år och uppåt, till 
7 miljoner. Detta innebär att mer än var tredje svensk var ensamstående med eller utan barn. 
Roso skriver att det inte finns någon anledning att tro att denna siffra blivit mindre sedan 
2003. Gör man sedan antagandet att många av dessa människor är missnöjda med sin 
situation och gärna skulle vilja förändra sitt civilstånd och träffa sin ”drömpartner” innebär 
det många singlar i omlopp där ute på jakt efter ”den stora kärleken”.  
 
Det är dock inte bara levnadsförhållandena som har förändrats genom tiderna utan även 
människor som söker kontakt har hittat andra forum för detta. Enligt Hemmings (2004) så 
hade tidigare generationer mer traditionella mötesplatser så som fester, danstillställningar, 
genom vänner och bekanta osv. Men idag har vi tillgång till många mindre konventionella sätt 
att få kontakt med människor och detta med mycket hjälp från tekniken, som till exempel 
genom kontaktannonser i diverse media, via sms eller Internet. Föregångaren till dessa nya 
förfaringssätt för kontakt är, som vi ser det, den traditionella kontaktannonsen. Med detta 
menar vi den lilla beskrivande annonsen på några få rader som publiceras i någon lokaltidning 
eller dagspress och som för det mesta är utformad på samma opersonliga sätt. Denna 
kontaktannons har genom tiden hittat nya forum och konstruerats på nya sätt, till exempel 
som annonser publicerade på text-tv, kontaktförmedling via telefon eller annonser via sms.  
 
Denna utveckling av kontaktforum har även letat sig in i vårt nya nätverksamhälle dominerat 
av Internet. Enligt SCB hade drygt 5 miljoner människor i åldrarna 16–74 år tillgång till 
Internet i hemmet i Sverige år 2004 (SCB 2004b). Detta gör Sverige till ett av de länder i 
världen med störst andel av befolkningen som har tillgång till Internet (SCB 2004b). Dessa 
två faktorer, antalet ensamstående i Sverige och antalet som har tillgång till en 
Internetuppkoppling i hemmet, kan vara en anledning till att kontaktannonsen nu också hittat 
ett forum på Internet, det vill säga genom begreppet ”nätdejting”. Nätdejting innebär att man 
med hjälp av en Internettjänst kan söka en partner för ett tillfälligt eller långvarigt förhållande. 
Fördelen med Internet som kontaktforum, som vi ser det, kan vara att slippa ”gå på jakt” efter 
den ”rätte” ute på exempelvis krogen rakt framför näsan på allmänhetens dömande blickar. 
Nu kan många istället sitta hemma i lugn och ro framför datorn och vara helt anonyma 
singlar. Nielsen Netrating, ledande företag inom Internetmedia och marknadsundersökningar, 
uppskattade år 2004 antalet svenskar som besökt en kontaktsajt under en tremånadsperiod till 
897.000 och enligt Svenska Dagbladet är dejtingsajterna de sajter som växer mest 
(Samulesson, 2004). Bara det senaste året har en av de största sajterna, Match.com ökat sin 
användarkrets med 235 procent. Invånarna i USA använder denna dejtingtjänst flitigt och 
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nätdejtingen har blivit den mest inkomstbringande av alla tjänster på nätet och ligger långt 
före finansiella tjänster och den omtalade nedladdningen av musik (Bjerre, 2004, genom 
Zackrisson, 2004). Vi svenskar hakar tydligt på denna amerikanska trend och framtiden för de 
svenska dejtingsajterna ser ljus ut. 
 
Vad vi finner intressant med dessa nya virtuella kontaktforum är de faktum att trots den stora 
mängd människor som ”anlitar” dessa så är, enligt vår åsikt, allmänhetens uppfattning att det 
ändå ses som en aningen ”desperat” handling för att träffa någon. Varför har då nätdejting 
blivit så populärt? Utifrån denna frågeställning finner vi vårt intresse att vidare undersöka 
detta ämne, då inte för att vi själva ska kunna dra en slutsats om det är rätt eller fel att nyttja 
dessa tjänster utan för att få en bild av vad som motiverar dessa användare. I den grad det är 
möjligt håller vi oss neutrala i våra värderingar. Härefter följer vår problemformulering. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
För att få mer precision och en bättre insikt i vårt problem och för att empiriskt kunna pröva 
vår inledande forskningsfråga, ”Varför har nätdejting blivit så populärt?”, omformulerade vi  
denna till,  

”Hur och Varför använder sig människor av nätdejting?”  
 
med följdfrågorna  
 

”Skiljer sig användningen åt  mellan kön, ålder eller betalande/icke betalande 
nätdejtare?”  
 
”Vilket mervärde ger dessa nätdejtingtjänster användaren, jämfört med 
traditionella kontaktannonser?” 

 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår undersökning var att få en förklaring på hur och varför människor använder 
sig av nätdejting, det vill säga vad det är som motiverar dem. Utifrån dessa 
motivationsfaktorer ville vi också göra en jämförelse mellan betalande och icke betalande 
nätdejtare för att få en förklaring till varför användaren väljer att betala för denna 
kontaktförmedling. Vi såg på nätdejting som ytterligare en utveckling i ledet av 
kontakttjänster erbjudna i samhället, som till exempel kontaktannonser i tidningen eller via 
telefon, dock denna gång stödd av IT. Därför blev också syftet med undersökningen att se till 
vilket mervärde denna IT-stödda kontaktförmedlingstjänst gav användaren gentemot den 
traditionella kontaktannonsen. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Vi valde att avgränsa vår undersökning till svenska renodlade dejtingsajter, det vill säga att vi 
inte inkluderade traditionella chattsajter i vår undersökning. Vi valde också att titta på de tre 
största sajterna Match.com, LoveSearch och Mötesplatsen. Detta då vi ansåg att dessa hade en 
bredare population, det vill säga att de inte riktar sig till någon speciell målgrupp, så som 
lantbrukare, kristna eller homosexuella (FarmerDating, 7:ehimmlen, Sylvester).  
 
Vi gick heller inte in på de olika dejtingsajternas utformning eller utseende i undersökningen 
då vi ansåg att uppfattningen om vad som var bra eller dålig utformning och utseende var 
mycket individuellt betingat och inte hade någon betydelse utifrån vår problemformulering. 
Däremot behandlade vi dessa faktorers vikt för användandet av nätdejting. Således 
avgränsade vi oss till nätdejting som helhet utan att på djupet gå in på och granska specifika 
nätdejtingsajter.  
 
Vi har heller inte själva prövat nätdejting. Detta då vi vid undersökningstillfället inte var i en 
situation där vi sökte nya partners, vänner eller kortare förbindelser och därför fann det oetiskt 
att utge oss som nätdejtare.  
 
Ytterligare en avgränsning gjordes då vårt ramverk är ett perspektiv, och att man enligt 
Charon (1995) bör vara medveten om att precis som alla andra perspektiv så har det sina 
begränsningar, då dess fokus ligger på vissa aspekter av verkligheten och ignorerar eller tar 
mindre hänsyn till andra aspekter, det vill säga att vår fokusering låg utifrån vårt ramverk. 
 
 

1.5 Begreppslista  
 
Här följer en lista över begrepp som vi kommer att använda oss av i vår uppsats. Dessa 
förklaras här för att läsaren ska förstå vad vi avser när vi använder oss av begrepp som inte för 
alla har en självklar mening. Begreppet Nätdejting kan också benämnas Internetdejting eller 
kontaktförmedlingstjänst. Vi kommer hädanefter kalla fenomenet för nätdejting eller 
kontaktförmedlingstjänst då vi vill vara konsekventa i vårt utförande. 
 
Chatta 
”(eng. chat '(små)prat'), tjatta, två eller flera personer som diskuterar skriftligt via datornät. 
Utmärkande för chattning, till skillnad från användning av e-post, är att alla som deltar sitter 
vid sin dator samtidigt. Man skriver korta meddelanden, som visas direkt på skärmen för alla 
deltagare. Användargränssnittet är vanligen ett separat fönster, för det som var och en 
skriver, eller ett gemensamt fönster, där allt som alla deltagare skrivit i en viss chattning 
visas. Att chatta är mest känt som ett medium för informella samtal, men har även använts 
framgångsrikt för seriös kommunikation i arbetsgrupper med deltagare som vistas på olika 
platser. En pågående chattning mellan en grupp av personer kallas ofta en kanal.”  
(Nationalencyklopedin, 2005a) 
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Dejt 
”härstammar från det engelska ordet "date" som betyder (vard.) träff, (avtal) möte, (om 
person) sällskap, flickvän, pojkvän, partner.”(Nordstedts stora ordbok En-Sv, 2000). 
 
Dejtingsajt/Kontaktsajt 
”ett sammansatt ord som består av dejt som härstammar från det engelska ordet "date" som 
betyder (vard.) träff, (avtal) möte, (om person) sällskap, flickvän, pojkvän, partner och sajt 
som härstammar från det engelska ordet site som betyder plats (i detta sammanhang) och som 
engelskan använder när man skriver t.ex. web site som betyder webbplats, som betyder 
särskilt (reserverat) utrymme som en person, institution e.d. förfogar över på webben som är 
synonymt med / ofta används som ett annat ord istället för hemsida som betyder dokument på 
Internet tillhörigt en person, institution e.d. med presentation av verksamhet och idéer.” 
(Nordstedts svenska ordbok, 2004) 
 
Kontaktannons 
”annons i vilken kärleks- eller vänskapskontakt söks: sätta in en ~; svara på en ~; en ~ 
signerad "Kanske vi två.” (Nationalencyklopedin, 2005b) 
 
Kontaktförmedlingstjänst 
”ett sammansatt ord av kontakt som betyder bekantskap med person som kan förmedla 
information el. förhållande som innebär bekantskap (Nordstedts svenska ordbok) och 
förmedling som betyder institution som ordnar kontakter som mellanhand (Nordstedts 
svenska ordbok) och tjänst som i sammanhanget betyder (osjälvisk) handling som är till nytta 
för ngn annan.” (Nordstedts svenska ordbok, 2004) 
 
Sajt/webbplats 
”presentationen av t.ex. ett visst ämne, en viss organisations eller persons verksamhet eller 
ett visst företags tjänster och varor på World Wide Web. Från en startsida länkas vanligen 
användaren till andra sidor.” (Nationalencyklopedin, 2005c) 
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2 Metodval 
 
I detta avsnitt beskriver och motiverar vi vårt val av metod och tillvägagångssätt. Vi redogör 
också för vår enkätundersökning,  dess utformning och analys.  
 

 

2.1 Övergripande tillvägagångssätt 
 
Utifrån vår frågeställning ”Varför har nätdejting blivit så populärt?”, sökte vi hitta och ta del 
av lämplig litteratur inom detta område. Vi fann dock inte mycket forskning kring just 
nätdejting vilket vi tror beror på att detta är ett relativt nytt fenomen. Den forskning vi dock 
fann täckte över ett brett spektra, vilket vi redovisar för under rubriken ”Tidigare forskning”, 
men ingen av dessa talade om varför nätdejting blivit så populärt. Vi gick då vidare och 
undersökte närliggande forskningsområden, i vårt fall forskning kring Internetanvändning och 
fann en teori från masskommunikationsforskningen. Denna teori, Uses and Gratification 
(U&G), syftade till att se vad människor gör med media, det vill säga vad som motiverar 
människor att använda media. Detta perspektiv på användning ansåg vi skulle passa vår 
frågeställning bra. 
 
Med utgångspunkt i denna forskning omformulerade vi vår fråga för att den skulle ge en 
bättre insikt i vårt problem och bli mer möjlig att ge ett empiriskt svar, detta enligt Backmans 
(1998) instruktioner. Denna nya formulering blev således till vår problemformulering ”Hur 
och Varför använder sig människor av nätdejting?”. Den forskningsstrategi vi valde att 
tillämpa för att svara på vår fråga var den traditionella forskningsprocessen (Backman, 1998) 
som har ett kvantitativt angreppssätt på empirin, det vill säga verkligheten. Vi ansåg att denna 
metod lämpade sig bra då vi i vår problemformulering avsåg att registrera motiv till 
mänskliga handlingar beträffande användningen av en Internettjänst och att det var just denna 
forskningsstrategi som tillämpats i den U&G forskning som vi utgått från.  
 
När ett forskningsfält, som i vårt fall, var relativt nytt, obekant eller okänt skriver Backman 
(1998) att det är omöjligt att stödja denna forskning på hypoteser då dessa måste grundas på 
något, exempelvis tidigare kunskap eller teorier. I vårt fall har vi utifrån att granska forskning 
och teorier kring Internetanvändning fått fram olika faktorer som visar på hur och varför 
människor använder Internet. Vi använde oss av dessa och såg dem som generella principer 
som också kunde förklara användandet av nätdejting. Eftersom dessa faktorer dock ej var 
hämtade från forskning på ämnet nätdejting såg vi dem inte som hypoteser utan som en teori 
som vi samlade våra data utifrån. Detta tillvägagångssätt är enligt Bryman (2002) en 
ersättning till hypoteser då han menar att man lika gärna kan utgå ifrån en teori, som då 
fungerar som en inte allt för strikt intresseinriktning, än att grunda sin kvantitativa 
undersökning på hypoteser (se figur 2.1, steg 1). Det vill säga att vi istället för att specificera 
en eller flera hypoteser använde oss av en teori för att skapa en litterär bas att utgå ifrån för 
vårt empiriska datainsamlande, därför gråmarkerades steg 2 i den kvantitativa 
undersökningsprocessen (se figur 2.1) som vi använt oss av. Vår litterära bas blev således 
U&G-teorin och vår metod och vårt tillvägagångssätt baserades på forskning gjord av 
Stafford och Stafford (2004) vilka i sin undersökning hade tagit fram faktorer som motiverade 
till Internetanvändning just utifrån U&G-perspektivet. Vi modifierade dock deras ramverk för 
att det bättre skulle passa nätdejting, vilket vi kommer att beskriva närmare i vår litteraturdel. 
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Stafford och Stafford (2004) analyserade den data som de fått fram utifrån en mätmodell i 
statistikprogrammet LISREL, vilket är anpassat för strukturekvationsmodellering (SEM). 
LISREL skapar en modell, med hjälp av anpassningsmått, förslag till modifieringar och 
tillsammans med egna tolkningar, som är optimal både utifrån statistisk synvinkel och 
innehållsliga trovärdighet (Jöreskog och Sörbom, 1993). Detta redovisningsmoment valde vi 
dock att utesluta från vår undersökning, vilket vi närmare kommer att beskriva i kapitel 2.2.6, 
Analys av data. 
 
 
 
    

1. Teori 
         ↓ 
   2. Hypotes 
         ↓ 
   3. Undersökningsdesign 
         ↓ 
   4. Utformning av mått på begreppen 
         ↓ 
   5. Val av plats där forskningen ska göras 
         ↓ 
   6. Val av respondenter  
         ↓ 
   7. Tillämpning av undersökningsinstrument för       

datainsamling 
         ↓  
   8. Bearbetning av data 
         ↓ 
   9. Analys av data 
         ↓ 
   10. Resultat/Slutsats 
 

Figur 2.1 Kvantitativ  undersökningsprocess (Bryman, sidan 78 2002) 
 
 
Vår teori grundade sig på ett verklighetsfenomen, det vill säga Internetanvändning och som 
Backman (1998, sidan 29) beskriver det, ”vill man veta något om verkligheten så ska man 
observera den” och vi observerade vår verklighet genom en undersökningsdesign av 
tvärsnittskaraktär (Bryman, 2002) där vi med hjälp av en webbenkät, publicerad på olika 
platser på Internet, genererade våra empiriska data. Enkäten utformades således utifrån vårt 
litterära ramverk bestående av faktorer som motiverar till användande och är en enligt 
Bryman (2002) steg 3 i den kvantitativa undersökningsprocessen (se figur 2.1). De resterande 
stegen i den av Bryman beskrivna kvantitativa forskningsprocessen följer utförligt nedan i 
metodavsnittet. Härefter följer en genomgång av ytterligare motiv och överväganden vid val 
av vår forskningsstrategi.  
 
 

2.1.1 Deduktivt synsätt 

 
Som vi tidigare nämnt fann vi ingen passande forskning om just ämnet nätdejting som vi 
kunde använda oss av för att svara på vår problemformulering, vilken enligt Bryman (2002) 
gör att en induktiv teori är ett bra förfaringssätt vid undersökningen. Det vill säga att 
observationer och resultat genererar en ny teori. Detta tillvägagångssätt är i sin tur lämpligare 
för en kvalitativ forskningsstrategi då man är helt ovetandes om ett visst område och inte i 
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förväg är helt klar över vad man söker att finna för teori (Bryman, 2002). Den kvalitativa 
forskningsstrategin ger en större fokusering på ord och mening än på siffror och en mängd 
generaliserbar data. Vi ansåg dock att det utifrån vår intressefråga för ämnet, ”Varför är 
nätdejting så populärt?”, skulle vara svårt att genom en induktiv strategi finna rätt frågor att 
ställa för att få fram en generell bild av ämnet. Således sökte vi oss till kringliggande 
forskning och litteratur vilket förde oss naturligt till ämnesområdet Internetanvändning då 
nätdejting är en Internetbaserad tjänst. Dessa teorier ledde oss fram till den deduktiva tendens 
som vår forskning bygger på, det vill säga där vi utifrån en teori gjort observationer och fått 
fram ett resultat. Bryman skriver också att denna deduktiva forskningsstrategi lämpar sig bra 
för kvantitativa undersökningar då den i huvudsak spelar en teoriprövande roll, vilket 
ytterligare talar för vårt val av strategi.  
 
 

2.1.2 Vårt vetenskapliga synsätt och våra värderingar 

 
Som vi tidigare beskrivit fokuserade vi i vår studie på de faktorer vi ansåg motiverar till 
användning av nätdejting. Vi hade redan innan arbetets början en tanke om vilka dessa 
faktorer var och genom tidigare forskning och teorier kring Internetanvändning som styrkte 
dessa tankar tog vi fram vårt ramverk. Enligt Bryman (2002) är denna forskningsinriktning, 
det vill säga att få en förklaring av ett mänskligt beteende, typisk för den positivistiska 
ståndpunken till skillnad från exempelvis hermeneutiken som har en mer förståelse- och 
tolkningssyn. Han beskriver även tillvägagångssättet att ta fram hypoteser eller som i vårt fall 
en teori som typiskt positivistiskt då man genom dessa kan pröva och ta ställning till 
lagmässiga förklaringar. Med hjälp av vår kvantitativa undersökning, i form av en 
enkätstudie, ville vi just se om våra förklaringar på nätdejting stämde överens med den 
verklighet som responderats på våra enkäter. Easterby-Smith et al. (2002) skriver att ett stort 
slumpmässigt urval lämpar sig bäst för studier ur ett positivistiskt tolkningssätt vilket styrker 
vårt val av insamlingsmetod av våra empiriska data, vilken är mer utförligt beskriven i kapitel 
2.2.1, Enkätens utformning.   
 
 

2.2 Kvantitativ studie 
 
Här följer en utförlig beskrivning av steg fyra till nio (se figur 2.1) från Brymans (2002) 
kvantitativa undersökningsprocess. 
 
 

2.2.1 Enkätens utformning 

 
Som vi tidigare motiverat valde vi att använda oss av en kvantitativ metod i vår undersökning 
och utifrån detta bestämde vi oss för att använda oss av en enkät som verktyg. Detta val 
byggde vi på att det enligt Bryman (2002) är ett snabbt alternativ att generera många svar 
vilket vi var i behov av att göra. Innan vi programmerade enkäten i Html-kod utformade vi 
den i ett vanligt Word-dokument, detta för att vi lättare skulle kunna få fram den struktur vi 
ville ha. 
 



Nätdejting – En enkätstudie angående motivationen till användandet av nätdejting  

 

© Lindeberg Nedstedt, Lindberg 8 

Enkäten utformades med 23 frågor vilka baserades på de faktorer som vi kommit fram till i 
vårt ramverk (se figur 3.4.1 och bilaga 1). Vi inledde vår enkät med en förklaring till 
respondenten varför vi gjorde denna undersökning och till vem vi riktade oss. Vi benämnde 
nätdejting som kontaktförmedling i våra frågor och skrev därför också en förklaring till 
respondenten för att visa på vad vi avser med kontaktförmedling. Därefter följde en 
instruktion om hur denna undersökning skulle gå till. I slutet på detta förord förklarade vi 
också att undersökningens svar skulle komma att behandlas anonymt. De två första frågorna i 
enkäten var av inledande karaktär och handlade om kön och ålder. Frågan om kön är enligt 
författarna Edling et al. (2003) en dikotomi, vilket innebär att den bara kan anta två värden. 
Fråga nummer tre, ”betalar du för nätdejting?” använde vi för att kunna kategorisera 
nätdejtarna i betalande och icke betalande nätdejtare.   
 
De resterade frågorna var direkt kopplade till de faktorer som vi tagit fram i vår 
undersökningsmodell. Vi delade upp faktorn information i frågor om bildinformation och 
textinformation då vi fann det intressant att se vikten av dessa två olika informationstyper. Vi 
ansåg att även faktorn webbsidan innefattade två dimensioner, nämligen utformning och 
utseende vilka också blev till två frågor. Vidare valde vi att utforma våra frågor som 
attitydfrågor vilka var graderade på en sjugradig Likertskala, från 7 = ”Mycket viktigt” till 1 = 
”inte alls viktigt” där 4 = ”varken viktigt eller inte viktigt”. Nackdelen med attitydfrågor är 
enligt Trost (2001) att respondenten lätt kan tröttas ut och då lessna på att svara. En annan 
nackdel med denna typ av frågor är enligt denne att respondenten svarar på måfå och 
samtidigt glömmer bort svarsalternativen. Dessa nackdelar ansåg vi dock inte påverkade vår 
enkätundersökning eftersom respondenten själv valde om denne både ville svara och fullfölja 
enkätundersökningen. På grund av utformningen av enkäten såg vi aldrig hur många som varit 
inne och börjat svara på enkäten men som aldrig fullföljer den. För att locka fler respondenter 
erbjöds dessa att vara med i en utlottning av två biobiljetter om de bifogade sin e-postadress 
sist i enkäten. 
 
 

2.2.2 Verktyg vid utformningen av den webbaserade enkäten 

 
Vår webbaserade enkät utformade vi först med hjälp av html-kod i ett vanligt html-dokument, 
men vi upptäckte ganska snart att vi fick problem med att hitta verktyg som kunde hjälpa oss 
att samla upp all data från dem som svarat på enkäten. Efter en sökning på Internet hittade vi 
dock en sida som kunde hjälpa oss med just detta. Freedback.com erbjöd sina kunder att gratis 
få prova på deras produkt i 30 dagar utan att binda sig. Denna produkt innebar att man fick 
använda sig av deras server med Cgi-verktyg, vilken samlade upp och skickade data till den e-
postadress som kunden hade meddelat.    
 
Själva utformningen av enkäten gick till så att vi skapade vårt eget formulär genom att välja 
vilken typ av textfält och valknappar vi vill ha. Vi valde att ha radioknappar, då dessa innebar 
att respondenten bara kunde fylla i ett alternativ på varje fråga vilket i vårt fall var meningen 
då vi använde oss av skalfrågor. Vid varje fråga kunde man också välja om just denna fråga 
var tvungen att besvaras, vilket vi valde på samtliga frågor utom på sista frågan, ifyllandet av 
respondentens e-postadress. Detta innebar att formuläret inte sändes i väg om inte alla 
frågorna var ifyllda. Respondenten fick då ett besked om vilka frågor som saknade svar och 
fick återvända till formuläret för att komplettera med dessa. När utformningen på vår enkät 
var klar levererade Freedback.com en färdig html-kod som vi enkelt klistrade in i ett eget 
html-dokument, som fanns på vår hemsida på First Class, därefter var enkäten klar. 
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Freedback.com hjälpte även till med att generera ett svar till respondenten när de hade tryckt 
på skicka-knappen (se bilaga 2). De ifyllda formulären levererades sedan till en i förväg vald 
e-postadress, vilket i vårt fall var vår e-postadress på First Class.   
 
 

2.2.3 Population 

 
För att nå den population som vi valt, det vill säga användare av nätdejtingsajter, ansåg vi att 
det bästa sättet var att lägga ut vår enkät på nätet och länka den till de tre största 
nätdejtingsajterna. Detta blev dock omöjligt för oss att genomföra då responsen från 
dejtingsajterna var obefintlig. Det första problemet vi stötte på vid våra försök att ta kontakt 
med dessa var att endast en sajt hade ett telefonnummer som man kunde ringa, på det numret 
var det dock ingen som svarade. De andra sajterna saknade helt nummer och adress och den 
enda kontaktmöjligheten vi hade till dessa var via deras supportmail, till vilken vi skickade 
åtskilliga förfrågningar utan resultat. Vi övervägde då att själva bli medlemmar och på så sätt 
få en kontakt med nätdejtarna som i sin tur kunde sprida vår enkät till andra nätdejtare och 
framkalla en snöbollseffekt för att generera svar från vår population. Vid en närmare 
eftertanke ansåg vi dock att detta sätt att nå vår population inte var rätt ur ett etiskt perspektiv. 
Detta då nätdejtare som tog kontakt med någon av oss i syfte att få en kommunikation endast 
skulle få en förfrågan om man ville fylla i vår enkät som svar, vilket vi inte ansåg vara rätt.  
Dessutom skulle detta sätt att få kontakt med nätdejtare också kunna ge en oseriös bild av den 
nätdjetingsajt som vi använt oss av, vilket vi inte heller ville bidra till. Då vi inte kunde vänta 
hur länge som helst på svar från dessa sajter gick vi vidare genom att lägga ut en länk till vår 
webbenkät på olika diskussionsforum. Vi började med att lägga ut en länk till enkäten på 
Passagens och SprayDates diskussionsforum för just nätdejting vilket ökade sannolikheten att 
vi verkligen skulle nå vår målgrupp. Vi lade också ut länkar på andra diskussionsforum där vi 
märkte att detta ämne diskuterades. Att vi fått gå vägen genom diskussionsforum för att nå 
våra respondenter kan ha inneburit att våra respondenter har en något större IT-vana än den 
allmänna nätdejtingpopulationen. Detta är dock en företeelse som vi beaktade i vår diskussion 
och slutsats. Eftersom vi valde att lägga ut enkäten på nätet blev vårt bortfall minimalt, då 
enbart de som själva ville, valde att svara på enkäten.  Detta innebar i sin tur att vi inte fick 
det bortfallsproblem som Bryman (2002) beskriver i sin bok ”Samhällsvetenskapliga 
metoder”. Han beskriver problemet med att ett stort bortfall ökar risken för skevhet i 
resultatet. Detta problem undviks när man lägger ut enkäter på Internet eftersom slumpen 
bestämmer vem som svarar på enkäten, det vill säga att specifika individer inte väljs ut som 
respondenter utan slumpen avgör vem i målgruppen som svarar. Bortfallet på enskilda frågor 
försvann också då vi vid utformningen valt att ofullständigt ifyllda enkäter ej levererades. Då 
vi ville ha kontakt med så många respondenter som möjligt erbjöds, som vi tidigare nämnt, 
dessa att vara med i en utlottning av två biobiljetter om de uppgav sin e-postadress i slutet på 
enkäten.  
 
 

2.2.4 Pilotundersökning 

 
När vi hade en utformad och färdig enkät beslutade vi oss för att denna skulle testas genom en 
pilotundersökning. I denna första undersökning medverkade 10 stycken deltagare i åldrarna 
mellan 23-51år. Deltagarna lämnade synpunkter på frågornas konstruktion och vissa 
justeringar gjordes på grundval av dessa synpunkter. Anledningen till att vi gjorde en 
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pilotundersökning var att enligt Bryman (2002) är pilotundersökningar speciellt viktiga vid 
enkätundersökningar då det inte finns någon intervjuare närvarande som kan förklara 
eventuella oklarheter för respondenten. Med en pilotundersökning säkerställer man att 
undersökningsfrågorna och undersökningen i sin helhet fungerar som man tänkt sig. Då vi i 
början på vår enkät hade en kort förklaring på hur denna var utformad och på vilka grunder vi 
gjorde vår undersökning ville vi även se så att respondenten förstod denna formulering. 
 
 

2.2.5 Problem i samband med webbenkäten 

 
Eftersom vi valde denna typ av frågeformulär stötte vi på en del problem, vilka vi listar här 
nedan: 
 

• Vi stötte på två problem vid utformningen av enkäten, dels hade vi problem med att få 
tag på en server och dels hade vi även problem med att få tag i ett cgi-program som 
samlar upp all data och skickar det vidare till en specificerad adress. 

• Då vi inte kunde använda oss av vårt eget html-formulär, utan blev tvungna att utgå 
ifrån ett standardiserat formulär från freedback.com, blev resultatet att vi inte kunde 
utforma enkäten på det sätt vi ville. 

• Vi kunde heller inte kontrollera om vissa respondenter svarade mer än en gång. 
• På grund av utformningen av enkäten såg vi aldrig hur många som varit inne och 

börjat svara på enkäten men som aldrig fullföljt och skickat iväg den. 
• Ett problem uppstod också när vi precis länkat ut enkäten, då det blivit fel på den 

sidan som skulle levereras till respondenten då denna svarat och skickat in sin enkät. 
Detta problem löstes dock snabbt.  

 
 

2.2.6 Analys av data 

 
Enligt författarna till boken kvantitativa metoder, Eding et al. (2003) är en variabel olika 
värden för olika observationsenheter. Det finns enligt dessa fyra olika variabler och då vi 
använde oss av attitydsfrågor innebar detta en så kallad diskret variabel. Diskreta variabler 
kan bara anta fördefinierade diskreta värde. Författarna skriver vidare att det finns fyra olika 
skalor som kan användas för att fastställa den inbördes ordningen mellan de talvärden som en 
variabel kan anta. Då vi anser oss använda en diskret variabel i vår enkät är detta enligt Eding 
et al. (2003) ett typiskt exempel på en ordinalskalnivå, vilket innebär att man har en 
rangordning mellan sina talvärde. I vår enkät innebar det att talvärdet 7 indikerade en 
positivare attityd än vad talvärde 1 gjorde och på samma gång indikerar talvärde 3 en något 
negativare syn än talvärde 4. Man kan dock inte säga om det är lika stor skillnad mellan 
talvärdena 2 och 3 som mellan talvärdena 3 och 4. Ett annat indikationsmått på att vi använt 
oss av en ordinalskalnivå är att det enligt Bryman (2002) är just det man använder sig av när 
man har en Likertskala, vilket vi i utformningen av vår enkät just har använt. Det finns dock 
enligt Bryman en del författare som menar att dessa kan behandlas som en intervallskala, där 
avståndet mellan alla kategorierna är lika stora. Men då vi anser att det är svårt att bevisa att 
det är lika långt mellan våra variabler betraktar vi vår enkät utifrån ett ordinalskalsperspektiv.    
Att bestämma vårt skalperspektiv är för oss av betydelsen att vi senare utifrån detta kan 
bestämma redovisningssätt.  
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 När vi sammanställde våra data använde vi oss av det som Eding et al. (2003) kallar 
datatabell, vilken han skriver är den enklaste och överskådligaste metoden att presentera sina 
data på. För att göra denna sammanställning använde vi oss av Microsoft Excel (se bilaga 3).  
 
Som vi beskrivit innan i metoddelen använder sig Stafford et al. (2003) av en mätmodell ifrån 
mjukvaran LISREL för att analysera sina data, men vi valde att inte presentera våra data på 
detta sätt. Vi valde istället mellan att använda oss av antingen stapeldiagram eller histogram 
då Backman (1998) vill framhålla att figurer i form av diagram och histogram oftast är det 
mest samlade, ekonomiska och informationsrikaste sättet att redovisa resultat på i en 
vetenskaplig rapport. Om man använder sig av en ordinalskala, vilket vi gjorde, är det enligt 
Bryman (2002) lämpligast att använda sig av stapeldiagram för att synliggöra sina data, då 
dessa är lättare att tolka och förstå. Men Eding et al. (2003) skriver å andra sidan att ett 
histogram är att föredra när man använder sig av diskreta variabler med många värden. Vi 
valde dock att gå på Brymans linje och använde oss av diagram vid presentation av våra data 
då vi ansåg att detta var ett enkelt och överskådligt sätt att redovisa våra data på.   
 
Vid analysen av våra rådata använde vi oss av en kvalitativ ansats. Denna metodtriangulering 
(metodkombination) är enligt Halvorsen (1992) ett bra sätt för forskare att uppväga de svaga 
sidorna hos kvantitativa data med de starka sidorna hos den kvalitativa ansatsen. Då vi i vår 
problemformulering var intresserade av hur och varför användarna använder sig av nätdejting 
tog vi resultatet av våra kvantitativa data och analyserade utifrån en kvalitativ ansats, det vill 
säga att istället för att presentera vårt resultat med enbart siffror tog vi hjälp av dessa och 
använde oss av dess betydelse och mening för att få fram vårt resultat varifrån vi sedan kunde 
dra våra slutsatser.   
 
Enligt Denscombe (2000) omfattas de flesta surveyundersökningarna mellan 30 och 250 
personer men att tre saker bör tas hänsyn till då man använder sig av ett mindre urval i en 
kvantitativ undersökning, vilket vi anser oss göra. Det första han beskriver som man bör 
beakta är uppmärksamheten på hur representativt urvalet är och försiktigheten i att 
generalisera sina resultat. Denscombe (2000) skriver också att ju mindre urvalet är ju färre 
kategorier ska dataanalysen underkastas. Urvalet bör inte innehålla färre än 30 personer eller 
fall och att om så är fallet bör man vara extra noggrann med de tillvägagångssätt man 
använder. Det är dessutom inte acceptabelt att presentera resultaten av små 
surveyundersökningar procentuellt om man inte anger hur många personer som ingick i 
urvalet.  
 
Vi har i vår analys beaktat det Denscombe (2000) skriver och därför grupperat våra 
respondenters svar i tre kategorier, detta då vi inte fick in den mängd svar som vi räknat med. 
Vi valde att gruppera svarsalternativ 1-3 som ”inte viktigt” för respondenten och 
svarsalternativ 5-7 som ”viktigt”. Alternativ 4-”varken viktigt eller inte viktigt” fick vara en 
egen kategori. På detta sätt blir urvalets olika kategorier större i antal än om vi behållit våra 
sju ursprungliga kategorier.  
 
 

2.3 Bedömning av vår forskning 
 
Enligt Bryman (2002) bedömer man sin forskning utifrån kriterierna reliabilitet och validitet 
och detta för att granska den kvalitet som underökningen uppvisar. Reliabilitet handlar om 
undersökningens tillförlitlighet, det vill säga om undersökningens resultat skulle bli detsamma 
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vid upprepning eller om det påverkas av tillfälligheter (Bryman, 2002). Validitet är i sin tur en 
bedömning av de slutsatser som genererats vid undersökningen, det vill säga om dessa 
slutsatser hänger ihop eller inte. Vi kommer härefter att göra denna bedömning av vår 
undersökning.  

2.3.1 Reliabilitet och Validitet av vår undersökning 

 
Bryman (2002) delar in reliabilitet i tre viktiga faktorer, det vill säga stabilitet, intern 
reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att om en viss grupps attityder mäts 
två gånger så ska utfallet bli detsamma. Vi anser att stabiliteten i vår undersökning är hög då 
vi använt oss av en webbundersökning och därför inte haft någon personlig kontakt med 
respondenterna vilket innebär att vi ej har kunnat påverka deras svarsalternativ. 
Webbundersökningen innebär också att alla respondenter frivilligt svarat på vår enkät, det vill 
säga att de fyllt i enkäten i sin egen takt och i en bekväm miljö framför datorn. Detta anser vi 
medför att respondentens svar inte är framtvingade vilket stödjer stabiliteten i vår 
undersökning. Det som skulle kunna innebära en lägre stabilitet för vår undersökning är det 
faktum om respondenten samlat på sig nya kunskaper och erfarenheter vilket i sin tur leder till 
en attitydförändring. Med intern reliabilitet menar Bryman (2002) tillförlitligheten hos 
respondenternas svar, det vill säga hur respondenternas poäng på en indikatorfråga är 
relaterade till deras poäng till andra indikatorfrågor. I vårt fall är det svårt att mäta intern 
reliabilitet då våra frågor ej motsäger varandra, en positiv attityd till den ena frågan behöver 
inte innebära en negativ attityd till en annan fråga. Den sista faktorn att värdera är 
interbedömarreliabilitet med vilket författaren avser forskarnas tolkningar av respondenternas 
svar. I vårt fall är det väldigt osannolikt att vi skulle bedöma respondenternas svar olika då 
dessa är givna efter en skala med fasta attitydståndpunkter. Vad man däremot skulle kunna 
skilja sig i sin bedömning är vid analysen av dessa svar då uppfattningen om dess tillkomst 
kan te sig olika. Detta har vi dock i allra största mån försökt att undvika då vi diskuterat och 
motiverat våra bedömningar. Trots de brister som kan förekomma i denna undersökning så 
anser vi oss ändå ha en hög reliabilitet då våra data är stabila och därmed enligt Halvorsen 
(1992) kan belysa vår vetenskapliga problemställning.  
 
Den data som vi har samlat in för vår undersökning anser vi är mycket relevant för vår 
problemställning då vi frågat respondenterna om vikten av olika faktorer vid användning av 
nätdejting och eftersom just dessa faktorer framtagits för att mäta motivation till 
Internetanvändning. Hur viktigt något är för respondenten tolkade vi som en orsak/motivation 
till användning vilket överrensstämmer med vår fråga hur och varför man använder 
nätdejting. För att ytterligare styrka validiteten i vår forskning gjordes pilotundersökningen, 
det vill säga att vi prövade vårt verktyg innan den slutliga undersökningen gjordes.   
 
 

2.3.2 Tolkning av vår kvantitativa data 

 
Författaren Halvorsen (1992) beskriver att all data kan tolkas på flera sätt, det vill säga att 
man alltid kan komma fram till alternativa förklaringsmöjligheter på sina data. Detta innebär 
att undersökningens slutsatser alltid har en viss osäkerhet. Författaren skriver vidare att 
forskaren måste fråga sig om hans resultat har påverkats av de metoder som använts vid urval, 
insamling, bearbetning och analys av informationerna. Dessutom måste forskaren även 
ifrågasätta sina felkällor. Halvorsen tar i sin bok upp fyra felkällor utöver validitet och 
reliabilitet, vilka vi redovisat ovan. Utifrån dessa fyra, vilka är kontrolleffekter, skevheter i 



Nätdejting – En enkätstudie angående motivationen till användandet av nätdejting  

 

© Lindeberg Nedstedt, Lindberg 13

urval, fel vid kodning, registrering och beräkning, effekter av analysuppläggningen, kommer 
vi att göra en bedömning av tolkningen av våra data.  
 
Vi har minimerat kontrolleffekterna i vår undersökning då vi genom att använda oss av en 
webbundersökning inte har någon personlig kontakt med respondenterna och då heller ingen 
påverkan på datainsamlingen, det vill säga i vårt fall ifyllandet av enkäten. Nästa felkälla, som 
rör skevheter i urvalet, är något som berör vår undersökning då vår teoretiska population var 
okänd. Detta baserar vi på det faktum att det var svårt att definiera ”nätdejtaren”, detta gäller 
både användaren av nätdejtingsajter och omgivningen. Det vill säga de som nyttjar dessa 
tjänster inte ser sig själva som nätdejtare eller att omgivningen direkt sätter stämpel på 
användare som nätdejtare trots att denne ej använt sig av några sådana tjänster. Detta medför 
en svårbedömning av vårt urvals storlek och om denna storlek är representativ. Vi har försökt 
minimera skevheten genom att förklara vår definition av en nätdejtare och publicera länken 
till vår webbenkät på platser där vi anser att vi kan nå rätt urval. Då det gäller fel vid kodning 
av data är risken till detta mycket liten i vårt fall då vi har haft kvantitativa rådata som inte 
krävt någon tolkning som i till exempel fall då man använder sig av öppna frågor. Det som 
skulle kunna leda till fel vid kodning är då vi sammanställt våra data i Microsoft Excel och 
vid detta tillfälle matat in fel värde. Denna risk har vi dock i största möjliga mån försökt 
minimera genom att dubbelkontrollera varje respondents svar. Felkällor som kan förekomma 
genom effekter av analysuppläggningen, är enligt Halvorsen (1992) nivå- eller tidsfelsslut och 
gruppering av material. Detta innebär att fel kan uppkomma då observationsenheten och 
analysenheten befinner sig på olika nivåer. I vårt fall kan detta inträffa då vår 
observationsenhet görs på individnivå men vår analysenhet görs på gruppnivå, det vill säga att 
vi grupperade vårt material efter respondenternas svar. Detta är dock något vi beaktat vid vår 
analys.   
 
 

2.4  Källkritik 
 
Vi har i denna uppsats använt oss av vetenskapliga källor, tryckt litteratur, elektroniska källor, 
faktadatabaser samt fackpress/dagspress vilka vi nu kritiskt kommer att granska.  
 
Leth och Thurén (2000) skriver att det finns fyra allmänna granskningskriterier för kritisk 
granskning av sina källor. Dessa är äkthet, tid, beroende och tendens. Utöver dessa finns 
ytterligare tre granskningskriterier som avser Internetkällor vilka är världsbild och 
kunskapssyn som tendens, trovärdighet och källans förutsättningar och egenskaper. Med 
äkthet menar författarna att källan inte ska vara en förfalskning, det vill säga en retuscherad 
bild eller text. De bilder vi använt oss av är tagna från vetenskapliga källor hämtade från Elin, 
Lunds universitets artikeldatabas; vilken vi bedömer vara en tillförlitlig källa samt från tryckt 
studentlitteratur vilken också bör ha hög tillförlitlighet. Risken att de källor i form av text som 
vi använt oss av från vetenskapliga källor, tryckt litteratur, faktadatabaser och 
fackpress/dagspress skulle vara oäkta ser vi som mycket liten. Där risken för oäkthet skulle 
kunna vara större är källor hämtade från Internet. Men vi anser oss ändå ha använt oss av 
tillförliga kända elektroniska källor, så som till exempel Match.com.  
 
När det gäller tid som granskningskriterie menar Leth och Thurén (2000) att källan ska vara 
så tidsenlig som möjligt. Detta har vi i största möjliga mån försökt att uppnå. Nästa kriterie, 
beroende, innebär enligt författarna att man i första hand ska använda sig av primära källor. 
Vi har genom hela uppsatsen eftersträvat att använda oss av primärkällor, men i vissa fall har 
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detta dock ej varit möjligt, som till exempel då primärkällor ej hittats. Tendens, som är den 
sista av de allmänna granskningskriterierna, innebär att källan är över- eller underdriven, det 
vill säga att man förvränger sanningen för att bättre passa syftet. Leth och Thurén (2000) 
skriver att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen också ska 
misstänkas för att göra det. Detta har vi beaktat när vi valt våra källor och därmed minimerat 
denna risk. 
 
De sista tre granskningskriterierna är de som rör Internet. Med världsbild och kunskapssyn 
som tendens menar författarna att man måste bestämma källans världsbild innan man 
bedömer dess tillförlighet. Detta har vi i våra källor försökt ta hänsyn till när vi använt oss av 
dem. Med trovärdighet menar författarna att på grund av mångfalden av nätplatser på Internet 
måste man överväga vilka källor som sannolikt är opartiska, objektiva, saknar dolda motiv 
och uppvisar kvalitetskontroll när man väljer elektroniskkälla. Vi har som elektronisk källa 
till exempel använt oss av Match.com som vi är medvetna om kan ha dola motiv med den 
fakta de presenterar på sin webbsida. Därför har vi valt att inte använda oss av sådana fakta. 
Det sista kriteriet som är källans förutsättningar och egenskaper innebär enligt Leth och 
Thurén (2000) för att utnyttja en källa bör man skaffa sig en uppfattning om dess 
begränsningar, vilka svagheter och osäkerhetsmarginaler den har. Detta kriterie hade vi i 
bakhuvudet när vi valde våra källor.  
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3 Litteraturgranskning 
 
I detta avsnitt presenterar vi inriktningar på tidigare forskning inom nätdejting och de teorier 
som behandlar vårt ämnesområde det vill säga de teorier som vi grundar vårt ramverk på, 
vilka också kritiskt granskas. Vi beskriver vårt ramverk och redogör för de faktorer som detta 
ramverk innefattar. Vi beskriver också teorier kring Internetanvändning. 
 
 

3.1 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel beskriver vi tidigare forskning kring området nätdejting. Dyer et al. (2004) 
skriver i sin forskningsuppsats ”Desperate, Lonely and Socially Inept” att det finns väldigt lite 
akademisk forskning kring nätdejting. Detta tror författarna beror på att det är en relativ ny 
företeelse. Vi har dock hittat en del forskning som behandlar just nätdejting, alla med andra 
infallsvinklar och problemområde än vad vi har i vår forskning. Dessa kommer att presenteras 
här nedan.  
 
Den tidigare forskningen av nätdejting berör flera olika aspekter av nätdejting men man kan 
säga att det är inom det socioekonomiska och demografiska aspekterna som vi har hittat den 
största mängden information.  
 
En forskningsprodukt som just är baserad på de socioekonomiska och demografiska 
aspekterna av nätdejting är Fiore (2002), ”Romantic regressions: An analysis of behavior in 
online dating system”: Han har i sin forskning försökt förstå hur människor använder 
nätdejting och vilka framgångsfaktorerna är. I sin undersökning använde han sig av rådata 
från nätdejtingssajten då han också fick tillgång till ögonblicksbilderna av aktiviteterna på en 
webbsajt. Den data han använde sig av var användarnas personliga profil, användarnas själv 
beskrivna matchpreferenser och användarnas privata chatt med andra användare. Enligt 
forskarna fanns det flera faktorer som resulterade i framgångsrikt nätdejtande. Foto på sig 
själv genererade mer svar och likadant var det fördel att vara icke rökare. För män var ålder 
och utbildning av stor betydelse när det gällde hur stor svarsfrekvens man skulle få på sin 
profil, även religion var av viss betydelse. För kvinnor handlade det istället om fysisk 
attraktion vilket då genererades via ett foto.    
 
En annan forskning som också utgått från det socioekonomiska och demografiska området är 
”What makes you click: An empirical analysis of online dating” gjord av Hitsch et al. (2004). 
Data till forskningen samlade forskarna in under fyra månader på en dejtingsajt i Boston 
USA, och är baserad på att alla användare måste fylla i en detaljerad profil som innehåller 
diverse socioekonomiska/demografisk information. Dessa data beskriver 23 000 användare 
och deras olika aktiviteter på nätdejtingsajten, så som mailkontakt och chattaktiviteter. Data 
och alla aktiviteter som medlemmarna på dejtingsajten gjorde dokumenterades och en analys 
gjordes utifrån detta. Man ville med hänsyn till detta se vilka faktorer som påverkade om man 
fick en matchning eller inte. Resultatet av denna undersökning visar bland annat att hög 
inkomst och hög utbildning har betydelse för en framgång på dessa nätdejtingsajter. 
Undersökningen visade även att etnisk bakgrund har betydelse, då både män och kvinnor 
föredrar en partner av samma etniska bakgrund som de själva. Forskarna gjorde även en 
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jämförelse mellan könens inkomst och grad av attraktion och kom då till en slutsats att rikare 
män fick oftare attraktivare kvinnor.  
Dyer (2004) et al. har i sin forskning utgått ifrån acceptansteorier inom områdena 
kommunikation och sociologi. De har valt att undersöka vilka de speciella stereotyper som 
associeras med nätdejting är och hur dessa egenskaper uttrycks hos nätdejting. Forskningen är 
av det kvalitativa slaget och baserat på elva djupintervjuer med användare av nätdejting. 
Deras forskningsfrågor är uppdelade i två områden, i de första frågorna bad man 
respondenterna beskriva hur de betraktade nätdejtare innan de använde sig av denna tjänst. 
Därefter frågade man respondenterna vilka deras motivationsfaktorer för nätdejting var. Dessa 
faktorer handlade till exempel om de berättade för sina vänner att de internetdejtade och i så 
fall hur dessa reagerade. Resultatet av denna undersökning visade att respondenterna hade 
olika attityder gentemot nätdejtare innan de själva började besöka dejtingsajterna och efter. 
Innan de började använda sig av nätdejting beskrevs nätdejtarna som desperata, ensamma, 
blyga, och nätdejting beskrevs som deras sista utväg. Respondenterna beskrev också olika 
stereotyper som de ansåg nätdejta, till exempel, perversa män som var ute efter tonåringar 
eller att det handlade om människor som med hjälp av anonymiteten kunde manipulera och 
ljuga. Men dessa attityder förändrades sedan de själva började nätdejta. Det som motiverade 
respondenterna till att använda sig av nätdejting var sociala och omgivande faktorer. Sociala 
faktorer som respondenterna nämnde var att deras vänner nätdejtade eller att det inte fanns 
några singlar tillgängliga i den närmaste vänkretsen. Bland de omgivande faktorerna fanns 
geografiska aspekter som till exempel att man ville vidga sitt sökfält.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns så mycket forskning inom detta 
område och att den forskning som finns löper över ett stort område. En annan iakttagelse som 
man kan göra är att all forskning som finns tillgänglig är gjord de senaste åren vilket även 
detta tyder på att nätdejting är ett modernt fenomen. När vi letade efter tidigare forskning 
inom ämnet nätdejting hittade vi inte någon forskning som studerat nätdejting utifrån 
motivationsperspektivet med en kvantitativ ansats och valde därför att ta fram teorier som 
baseras på detta. Nedan kommer en beskrivning av vår teoretiska bakgrund.   
 
 

3.2 Teoretisk bakgrund 
 
Beslut rörande användning av teknologi är ett ämne som är centralt i många olika teoretiska 
ämnesområden (Stafford et al., 2004) Den teoretiska bakgrund som vi utgått från i uppsatsen 
är hämtad från masskommunikationsforskningen.  
 
 

3.2.1 Masskommunikationsteori 

 
Masskommunikationsforskningen behandlar olika typer av media och dess mening att 
förmedla någon typ av text (Berger, 1995). Masskommunikationens utveckling har gått från 
boktryckarkonsten, omkring år 1500, där text förmedlades genom tryckta skrifter till dagens 
datastyrda överföring och behandling av information (Nordenstreng, 1978). Vi ser Internet 
som det datastyrda media som förmedlar text, det vill säga det som publiceras på 
nätdejtingsajterna.  
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För att ytterligare styrka vår teori om Internet som massmedia hänvisar vi till definitionen på 
massmedier hämtad från Nationalencyklopedin (2005-11-25) vilken lyder: 
 

”(eng. mass medium, av mass '(folk)massa' och medium 'förmedlingslänk', 
'uttrycksmedel'), tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar 
information eller underhållning till en stor publik, vilken i stort sett samtidigt nås av 
massmedieinnehållet. Utmärkande för massmedier är att de utgör en del av en 
offentlig masskommunikationsprocess (se masskommunikation).[…] Massmedier kan 
sägas ha två grundläggande funktioner: information och underhållning. I fråga om 
information har efter hand nyhetsförmedling kommit att dominera. Samtidigt har 
gränsen mellan information och underhållning blivit mindre tydlig.” 
(Nationalencyklopedin, 2005) 

 
Vi ser utifrån denna beskrivning Internet som det tekniska mediet som förmedlar information 
och underhållning till en stor publik, vilka samtidigt nås av innehållet, i detta fall genom 
nätdejtingsajterna. En kommunikationsprocess där förmedlingen sker genom ett massmedium 
tolkas som en masskommunikation (Nationalencyklopedin, 2005). Den kommunikation som 
sker genom Internet tolkar vi således som en masskommunikation. Det är fyra egenskaper 
som skiljer masskommunikation från annan kommunikation (Nationalencyklopedin, 2005): 

• masskommunikationen är indirekt, det vill säga måste alltid gå genom ett tekniskt eller 
organisatoriskt medium 

• masskommunikationen är enkelriktad, det vill säga att någon feedback i 
sändningsögonblicket är inte möjlig 

• masskommunikationen är opersonlig eller offentlig, det vill säga sändaren vet inte 
alltid vem eller vilka som tar emot meddelandet, och kommunikationen är inte heller 
riktad till en enskild person utan till en grupp 

• masskommunikationen är samtidig, det vill säga att sändaren når en stor mängd 
människor vid ungefär samma tidpunkt 

 
Dessa fyra egenskaper anser vi i allra högsta grad gälla den kommunikation som erbjuds via 
Internet och då i detta fall Internettjänsten nätdejting.  
 
Den teori som vi valde att hämta från masskommunikationsforskningen är, som vi tidigare 
nämnt, Uses and Gratification (U&G) som syftar till att uppskatta människors motivation till 
användning och tillgång av media (Stafford et al., 2004). U&G behandlar till skillnad från 
andra kommunikationsteorier inte frågan Hur någonting påverkar användarna utan istället 
Hur och Varför någonting används av användarna. Ytterligare en anledning till vårt val av 
U&G är att det enligt Stafford et al. (2004) är en teori som används för att förklara 
användandet av olika medier, i vårt fall då mediet nätdejting vilket svarar mot vår 
problemformulering.  
 
 

3.3 Teoretisk modell 
 
Som vi tidigare nämnt har vi utifrån detta teoretiska forskningsområde valt en modell rörande 
människors användning det vill säga den från masskommunikationsforskningen framtagna 
User and Gratification som är ett kommunikationsforskningsparadigm. Detta paradigm 
kommer vidare att förklaras.  
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3.3.1 Uses and Gratification 

 
Uses and Gratification (U&G) är ett synsätt hämtat från masskommunikationsforskningen och 
syftar till att uppskatta människors motivation till användning och tillgång av media (Stafford 
et al., 2004). Det vill säga att teorins distinkta uppdrag är att få ett grepp om naturen av 
användarnas erfarenhet av media (Blumler, 1979). Genom U&G:s approach ändrades fokus 
på forskningen av medier från meddelarens syfte till användarens syfte och man skapade 
genom detta en modern förståelse för kommunikation på en massmedial nivå där användaren 
gick från att vara ett passivt offer för media, till att bli en person som ansågs själv aktivt 
kunna underkuva sig program, artiklar, filmer och sånger för sina egna syften (Blumler, 
1979). U&G var först beskrivet av Elihu Katz 1959  och det unika med denna teori är att där 
tidigare forskning svarade på frågan ”vad gör media med människor?” föreslog Katz istället 
frågan ”vad gör människor med media?” (Severin och Tankard, 1997). Denna nya 
frågeställning ledde till att andra sociologer blev involverade i att försöka förstå de 
underliggande motiven bakom medieanvändning och man fick fram mer specifik forskning 
och studier kring människor och deras relation till media.  
 
Katz, Blumer och Gurevitch (1973, refererad i Blumer och Katz, 1974) skriver att U&G 
forskning främst koncentreras på 1. De sociala och psykologiska upphov av 2. behov som 
genererar 3. förväntningar 4. av massmedia eller andra källor, vilket i sin tur leder till 5. 
differentiella mönster av mediaexponering (eller engagemang i andra aktiviteter), som 
resulterar i 6. ett behov av tillfredställelse och 7. andra konsekvenser, kanske mestadels 
oavsiktliga. Severin och Tankard (1997) har i sin tur identifierat andra modeller av U&G som 
inkluderar uppfattningen av att publiken/användaren är aktiv, vilket de anser är en vikig del 
av medieanvändning då denna antas vara målinriktad. Det finns även modeller där man i 
masskommunikationsprocessen ser behovet av tillfredställelse och medieval som ett beslut 
som ligger hos användaren av mediet och ytterligare modeller av U&G som ser mediet som 
ett konkurrensmedel till andra källor som tillfredställer behovet.   
 
U&G har ursprungligen använts i forskning och beslutsfattande rörande marknadsföring av 
uppdykande medier som radio och TV och man har genom forskning kring människors 
användande och tillgång av televisionen fått fram två nyckeldimensioner av detta (Blumler et 
al., 1974). Dessa är belåtenhet hos människor utifrån processen och kontentan av 
användandet, kallade ”Process Gratification” och ”Content Gratification”. Den nuvarande 
statusen av U&G-teorin är fortfarande baserad på Katz´s första analys, att människor 
fortfarande använder media för många olika syften och är fortfarande extremt gällande då ny 
teknologi gett människor mer valmöjligheter att välja media för att tillfredställa speciella 
behov, som till exempel Internet (Severing och Tankard, 1997). U&G har format sig efter 
modern media och har utvecklats genom att flytta sitt perspektiv från föreställningen om 
användaren som aktiv eller passiv för att istället beakta användarens sysselsättningar som en 
variabel (Severin och Tankard, 1997). 
 
Stafford et al. (2004) har använt sig av U&G  i forskning kring just ny teknologi, i det här 
fallet Internetanvändning och fått fram ytterligare en nyckeldimension, kallad ”Social 
Gratification”, som enligt författarna är unik för just Internetanvändning. Process 
Gratification innebär enligt Stafford et al. att människors motivation till att använda media är 
beroende av mediets innebörd, det vill säga den tillfredställelse som det ger. Ytterligare 
förklaring är att Process Gratification rör meddelandet som lyfts fram av mediet och leder till 
motivation. Content Gratification innebär i sin tur att motivationen kommer från upplevelsen 
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som användningen av median ger, det vill säga den verkliga användningen av mediet 
(Stafford et al.). Social Gratification visat på hur den sociala omgivning som Internet kan ge 
användaren leder till motivation. För att få fram de faktorer som är underliggande dessa 
nyckeldimensioner har Stafford et al. utgått ifrån en forskningsdesign utformad i två steg. Vi 
kommer i nästa stycke att beskriva denna process för att visa på hur de faktorer vi valt att 
använda i vårt ramverk tagits fram.  
 
 
3.3.2 Utvecklingsprocess av U&G för Internetanvändning 
 
Som vi tidigare nämnt använde sig Stafford et al. (2004) av en tvåstegsprocess vid 
framtagning av faktorerna som motiverar till Internetanvändning. Denna process inleddes 
med ett frågeformulär bestående av fyra öppna frågor som under en veckas tid besvarades av 
94 respondenter vilket genererade 179 beskrivande termer för Internetanvändning. Av dessa 
sorterades de termer bort som fått minde än 4 respondenters svar vilket ledde till behållningen 
av 45 stycken termer.  
 
Nästa steg i processen är ytterligare en utskick av en enkät där respondenten fick gradera 
dessa 45 termer efter en sjugradig skala från Väldigt viktig till Inte alls viktig. Dessa svar 
analyserades sedan utifrån SPSS 10, som är ett verktyg för analys av samband mellan data. 
De termer som genererade en faktor på minst 0,5 utifrån sambandet mellan termen och 
nyckeldimensionen ansågs vara av betydande vikt för Internetanvändning och slutade antalet 
15 stycken (se figur 3.3.2). Med dessa faktorer som bas byggde vi vårt ramverk som vi 
kommer att beskriva i kapitel 3.4 U&G för nätdejting.  
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Figur 3.3.2 U&G för Internetanvändning, mätmodell (Stafford et al., 2004 sid 273) 

 
 

3.3.3 Annan relevant U&G forskning 

 
Som vi tidigare beskrivit så härstammar U&G från masskommunikationsforskningen med sitt 
tillämpningsområde på radio och TV. Ur detta fick man fram de två nyckeldimensionerna 
social gratification och process gratification. Stafford et al. (2004) utökade U&G med social 
gratification som ytterligare en dimension i sin forskning kring Internetanvändning. Eftersom 
vi i vår undersökning också utgår från Staffords et al. modell anser vi att just forskning 
bedriven utifrån dessa tre nyckeldimensioner är relevant för oss att titta på. Vi beskriver 
därför ingen forskning bedriven utifrån den ursprungliga U&G teorin med endast två 
nyckeldimensioner. 
 
Den av Stafford et al. (2004) framtagna mätmodell för Internetanvändning har också 
applicerats på Internetanvändning i distansutbildningar av T Stafford (2005) vilken är en av 
författarna till just rapporten om Internetanvändning. Här tittade man på motivationen hos 
teknologistudenter involverade i en distanskurs möjliggjord av Internet. Han beskriver att 
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några studier utifrån U&G är specialdesignade för Internet  och dessa studier närmar sig 
problemet från ett nytt perspektiv, genom att utveckla profiler från scratch istället för att 
adoptera skalor från tidigare televisionsstudier, vilken här är just Staffords et al. (2004) U&G 
skala för Internetanvändning. Utifrån denna framtagna skala utformades ett frågeformulär 
som fick 915 användbara svar. Dessa svar analyserades sedan precis som i Staffords et al. 
forskning genom en mätmodell i LISREL. Det viktigaste man fick fram från sin undersökning 
var att nyckeldimensionen process gratification kunde delas upp i en subprocessdimension, 
detta då man fann två typer av Internetanvändning utifrån processen. En som var 
direktanvändning genom sökning och en indirektanvändning genom slumpmässig surfning på 
Internet. Undersökningens slutsats är att Internetteknologin spelar en viktig roll vid 
distansutbildning men att datorn i sig själv inte kan vara ett substitut till den personliga 
kontakten och erfarenheten som ges av en lärare.  
 
 

3.4 U&G för Nätdejting 
 
Grunden för vårt ramverk, som vi tidigare beskrivit, utgörs av Staffords et al. (2004) U&G för 
Internetanvändning. Vi anser att detta synsätt lämpade sig bra vid vår undersökning då det 
enligt författarna inte svarar på frågan Hur någonting påverkar användarna utan istället Hur 
och Varför någonting används av användarna. Ytterligare en anledning till valet av U&G som 
grund för vårt ramverk är att det enligt Stafford et al. (2004) är en teori som används för att 
förklara användandet av olika medier, i vårt fall då mediet nätdejting. De faktorer som 
författarna genom de ovan beskrivna tillvägagångssättet fått fram anser vi dock bör 
modifieras för att anpassas till nätdejting. Vi har därför konstruerat ett nytt ramverk utifrån 
U&G som är unikt för nätdejting (se figur 3.4.1). Denna modifieringsprocess kommer vi nu 
att beskriva.  
 
 

3.4.1 Modifiering av U&G 

 
Det första vi valde att förändra i Staffords et al. (2004) ramverk var deras benämningar på 
nyckeldimensionerna. Vi ansåg att gratification, som i forskarnas fall innebär ett 
tillfredställande, i vår undersökning borde bytas ut till motivation. De båda begreppen skiljer 
sig inte avsevärt mycket åt i betydelse då tillfredställelse i sig är ett motiverande begrepp men 
för att tydliggöra vårt syfte med undersökningen, att just se på vad som motiverar till 
nätdejting, valde vi att göra denna förändring. Således blev benämningen på våra 
nyckelfaktorer, Motivation utifrån nätdejtingsprocessen, Motivation utifrån nätdejtingens 
kontenta och Motivation utifrån nätdejtingens sociala aspekter.  
 
Nästa förändring vi valde att göra var att utifrån Staffords et al. (2004) framtagna faktorer för 
motivering till Internetanvändning ta bort tre stycken. Dessa är utbildning, kunskap och 
lärande vilka alla tillhör nyckeldimensionen Content Gratification. Anledningen till att vi valt 
att utesluta dessa från vårt ramverk är att vi ansåg att dessa faktorer inte kunde knytas 
samman till användningen av nätdejting då denna tjänst varken genererar utbildning, kunskap 
och lärande i den mening som Stafford et al. tänkt på Internetanvändning. Vi valde också att 
dela upp Staffords et al. interaktionsfaktor i kärleksinteraktion och interaktion för kortare 
förbindelser då vi anser att interaktionen på en kontaktförmedlingssajt kan bedrivas ur dessa 
båda aspekter. Detta resonemang baserade vi på att kontaktsajterna själva kategoriserar 
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interaktionen mellan användarna på sajten i dessa faktorer (Match.com, 2005-11-10). Inom 
nyckeldimensionen Process Gratification har vi lagt till faktorerna Matchning, Urval och 
Träffsäkerhet då vi ansåg att dessa var en stor del av nätdejtingsprocessen och där samtliga 
inkluderades i nätdejtingsprocessen på de olika nätdejtingsajterna (Match.com, LoveSearch, 
Mötesplatsen, 2005-11-10). Inom nyckeldimensionen Content Gratification har inkluderades 
faktorn Självförtroende då vi grundat på Match.com egna anledningar till att nätdejta tar upp 
just det faktum att det skulle höja användarens självförtroende då man genom sin personliga 
profil genererar många svar.  
 
Efter att dessa faktorer var kartlagda ansåg vi att det ändå fattades faktorer som motiverar  till 
användandet av nätdejting. Detta fann vi då vi läst diverse artiklar ur populärpressen och 
användares egna historier och inlägg. För att även täcka in dessa faktorer utökade vi U&G 
ytterligare genom att lägga till nyckeldimensionen Motivation utifrån nätdejtingens 
bakgrundsaspekter. Denna dimension samlade bakomliggande faktorer som, vi ansåg, hade 
en påverkan på användningen av nätdejting. Här inkluderade vi faktorerna Civilstånd, Attityd, 
Anonymitet, Tillgänglighet och Betalning.  
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Figur 3.4.1 U&G utifrån användning av nätdejting (Egen) 
 
 
 
Efter denna motivation och förklaring av vårt ramverk följer en kritisk granskning av U&G-
perspektivet. 
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3.5 Kritisk granskning 
 
Författare har ställt sig kritiska till U&G och menar att denna forskning är eklektisk i sitt 
förfaringssätt och flirtar med fördelaktiga positioner genom teorins funktionalistiska ursprung 
(Blumler, 1979). Kritikerna anser också att U&G inte är en teori utan en 
datainsamlingsstrategi då denna är svag i sina nyckelkoncept (Severin & Tankard, 1997). 
Severin och Tankard ser heller ingen koppling till psykologin, vilket de anser skulle behövas 
för att stärka U&G svaga analytiska tillstånd och operationella definitioner. Teorin kritiseras 
även utifrån sitt svaga fokus på det individuella och att den försummar den sociala strukturen 
och placering av mediet i den strukturen (Severin & Tankard, 1997). Medias förespråkare 
kritiserar teorin genom påståenden som att U&G går för långt genom att hävda att människor 
är fria att välja media och den interpretation som de vill (Severin & Tankard, 1997). 
 
 

3.6 Teorier kring Internetanvändning 
 
Här följer teorier kring Internetanvändning som vi anser intressant för vår empiri.  
 
 

3.6.1 Definition av datamedlande kommunikation 

 
Författaren Haythornthwaite et al. (1998) skriver att kommunicera via ett datanätverk är ett 
socialt fenomen, mellan användare, vilka skapar en mening och användning. Med detta menar 
författarna att de sociala relationerna och det sociala nätverket påverkar medieanvändningen 
mer än vad de tekniska attributen gör.  
CMC står för Computer Mediated Communication och inkluderar utbyte av text, ljud och 
video via en dator (Haythornthwaite et al., 1998). Verktyg för detta utbyte är bland annat e-
mail, chatt, röstbaserade telekonferenser, röst-mailsystem, datakonferenser, videomail, 
multimedia system. Undersökningar visar att CMC användning ökat med snabb takt och att 
den vanligaste applikationen inom CMC är textbaserad interaktion. Det som enligt författarna 
bland annat är bidragande orsaker till detta är att den nya tekniken har ökat möjligheten att 
hantera stora datamängder, tekniken ger även möjligheten att kunna lagra och överföra 
information. Att kommunicera via datanätverk är enligt författarna inte bara en individuell 
handling utan det kräver både en sändare och en mottagare, oftast i olika mängder. Dessa 
datanätverk ger också en specialiserad, bred relation mellan arbetskamrater, nära vänner, 
bekanta och främlingar, geografiskt nära och geografiskt avlägsna par, grupper och 
organisationer. Det olika användandet av CMC påverkas även av interaktioner mellan olika 
faktorer.  Dessa faktorer kan enligt Haythornthwaite et al. (1998) bland annat vara: 

• Vem som talar med vem och om vad 
• Gruppens normer   
• Påverkan av medieanvändning 
• Normer som associeras med hur man kommunicerar med olika människor 
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3.6.1 Internet en elektronisk mötesplats 

 
Internet har blivit en elektronisk mötesplats där människor kan mötas som likvärdiga trots 
skillnader i nationalitet, social status eller kön. Denna mötesplats leder även till möjligheten 
att träffa människor som man kanske inte hade träffat annars (Rheingold et al. 1993 (refererad 
Morahan-Martin, 1998)). De skillnaderna i den sociala statusen mellan användarna suddas 
också ut lite med hjälp av Internet. Med detta menas att via Internet är man mer anonym än 
via vanlig face-to-face kommunikation (Boudette,1997;FIND/SVP,1997; Graphics, 
Visualization and Usability Center,1997a,b,1998;Katz & Aspden, 1996;NUA,1997 (refererad 
Morahan-Martin, 1998)). Trost och Levin (2004) skriver också att då onlinekommunikation 
blivit vanligare interagerar vi med människor som vi varken ser eller hör utan endast läser det 
vi skriver när vi chattar. Detta innebär att man inte vet vem man egentligen chattar med och 
att det kan bli en lek med identiteter. Internet är heller inte en speciellt demokratisk 
mötesplats eftersom det inte är alla som har råd att använda Internet (Boudette, 1997; 
FIND/SVP,1997; Graphics, Visualization and Usability Center, 1997a, b, 1998; Katz & 
Aspden, 1996; NUA, 1997 (refererad Morahan-Martin, 1998)). Vidare skriver författarna att 
det är även andra element utöver den finansiella faktorn som påverkar Internetanvändningen. 
De andra element som kan påverka individers användning av Internet är om de saknar träning 
på Internetanvändningen, kompetens eller om man inte är intresserad av att använda sig av 
Internet. Den typiska Internetanvändaren beskrivs som en ung man, mer utbildad, mer 
förmögen, än normal befolkningen.  
 
 

3.6.2 Skillnader i datoranvändningen mellan könen  

 
Undersökningar har gjorts angående Internetanvändning mellan kvinnor och män där man, 
genom att se till statistik, studerat både bredden och djupet av denna användning (Dholakia et 
al., 2003). Med bredden av Internetanvändning menar författarna de antal människor som 
använder Internet och med djup avser man mängden av användningen, det vill säga den tid 
människor spenderar på Internet och de användningsområden som människor nyttjar. Studier 
av bredden på Internetanvändning visar att bland de svenska Internetanvändarna, år 2002, var 
46 % kvinnor. Denna höga siffra beskriver Dholakia et al. (2003) kommer av att svenskarna 
har haft tillgång till Internet under en längre tid och denna trend ser man även hos andra 
länder med lång tid av Internetanvändning. Denna ökning av Internetanvändning bland 
kvinnorna har skett på bara några få år då Boudette (1997, refererat i Morahan-Martin, 1998) 
till exempel skriver att år 1998 var 91 % av Internetanvändarna i Europa män och att en orsak 
till denna dominans är att män tar till sig tar till sig ny teknologi på ett annat sätt än vad 
kvinnor gör.  
 
En annan slutsats som denna undersökning gav var att inkomsterna mellan könen blivit 
jämnare och där med också bidragit till kvinnors ökade användning av Internet. Man menar 
att man måste ha ett kapital för att kunna använda Internet och att låga inkomster förr 
förknippades med kvinnor men att dessa skillnader idag inte är så utmärkande i Sverige 
(Dholakia et al., 2003).  
 
Författarna skriver att studier av djupet på Internetanvändningen visar att män är online 
mycket mer än kvinnor som mestadels använder Internet som kommunikationsmedel och till 
nöje. Männen däremot använder Internet främst till att söka information. En annan orsak till 
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att kvinnor inte använder Internet i den utsträckning som män gör beskriver Moharan-Martin 
kan bero på den maskulina kulturen som hela Internet är uppbyggt av. Denna kultur har sitt 
ursprung i att de tidigaste användarna av Internet främst var manliga forskare, matematiker 
och datahackers, vilka formade den nuvarande Internetkulturen (Brand,1995; Lubar, 1993; 
Rheinholt, 1993; Turkle, 1984,1995, refererat i Morahan-Martin, 1998).  
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4 Nätdejting 
 
Vi kommer i detta avsnitt att beskriva nätdejting och hur detta fungerar. Vi tar även upp den 
aspekt som nätdejtingsajten som en community.  
 
 

4.1 Nätdejting som community 
 
Enligt Foster (1997, refererad i Porter, 1997) är Internet ett datanätverk som ger varje 
användare en likvärdig röst, eller i alla fall en jämlik rätt att tala. Det ökande antalet 
människor som använder Internet blir hänförda av teknologin vilken gör att de kan uttrycka 
sig själv i en värld utan både tid och rum. Han skriver vidare att kommunikation och 
community har en gemensam länk men att dessa två ord inte är jämbördiga, med det menar 
han att det är genom kommunikationen som communities uppstår.  
   
Internet kan ses som en virtuell community och beskrivs enligt Porter (1997) som ett socialt 
fenomen på nätet, där människor kan samlas för att diskutera och vilken till slut bildar en 
samling av personliga relationer på nätet. Med hjälp av Internet begränsas inte uppkomsten av 
nya communities utav geografiska faktorer, utan ökar möjligheten att hitta människor med 
liknande intressen på avlägsna platser, vilket i sin tur innebär att en mängd communities har 
etablerats. (Coate, 1994; Hiltz & Turoff, 1993; Jones, 1995; Kollock & Smith, 1996; Sproull 
&Kiesler, 1991, refererad i Porter, 1997). Eftersom människor har många olika intressen 
innebär detta också att människor är medlemmar på många olika communities, för att på så 
sätt skapa relationer inom många olika områden.(Wellaman, in press; Wellman & Gulia, 
1998, refererad i Porter, 1997)  
 
Ser man till dessa kriterier anser vi att nätdejting faller inom denna ram, då vi ser en 
nätdejtingsajt som ett socialt fenomen där det sker ömsesidig kommunikation som ofta leder 
till personliga relationer.    
 
 

4.2 Nätdejtingsajter 
 
Vi vill i detta avsnitt förklara begreppet nätdejtingsajt, hur det fungerar och dess 
användningsområden. Informationen har vi fått genom att själva använda sajterna, i 
studiesyfte och genom populärpress, då vi inte funnit annan litteratur som förklarar ämnet.  
 
 

4.2.1 Tillvägagångssätt 

 
Nätdejtingsajter eller kontaktsajter är webbsidor på nätet där människor registrerar sig och blir 
medlemmar och därigenom kan få kontakt med andra medlemmar på den aktuella sidan. 
Kontakten kan ha flera olika syften så som att hitta kärlek, nya vänner, resesällskap etc. 
(Match.com, 2005-11-20). Som medlem får man en egen sida, en egen personlig profil, som 
man fyller i vid sin registrering. Denna kan liknas vid en kontaktannons och består av 
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medlemmens personliga uppgifter och vad man söker för kontakt. Ifyllandet gå oftast till så 
att man får svara på ett antal flervalsfrågor, så som till exempel vilken musik man gillar, eller 
frågor där bara ett svarsalternativ kan väljas. Dessa frågor handlar om till exempel 
medlemmens hårfärg, ögonfärg, ålder, etniskt ursprung, religion, mat- och dryckesvanor etc. 
Dessa förbestämda kriterier kompletteras sedan med fritext rutor där användaren själv får 
skriva om sig själv och vad man söker genom sitt medlemskap. När detta är klart kan man 
också komplettera sin profil med ett foto av sig själv, vilket kontaktsajterna själva skriver 
kommer att ge en fler svar på sin profil/annons (Match.com, 2005-11-20). När man väl är 
medlem kan man göra sökningar på andra medlemmar på sidan och läsa deras profiler. 
Fastnar man för någon och vill ta kontakt skickar man enkelt ett mail till denna, genom 
kontaktsajten, där man berättar lite om sig själv och hoppas på att få svar. Vissa kontaktsajter 
erbjuder också sina medlemmar direktkommunikation genom chattrum som man kan gå in i 
och föra omedelbara konversationer via skrift med andra medlemmar som är online 
(LoveSearch.se, 2005-11-20).  
 
 

4.2.2 Olika typer av nätdejtingsajter 

 
Det finns enligt Ålstig (2003) två olika typer av kontaktsajter, de så kallade 
matchmakingsajterna som är inriktade på att hitta en partner åt sina medlemmar och de som 
fungerar mer som flirtsajter där partnerletandet är lite mindre seriöst. De så kallade 
matchmakingsajterna, så som Match.com eller Lovesearch, fungerar på så sätt att medlemmen 
lägger ut en detaljerad beskrivning av sig själv och vad man söker hos en partner för att sedan 
kunna matchas ihop med lämpliga personer. På dessa sajter måste medlemmarna oftast betala 
en månadsavgift, vilket många menar sorterar bort oseriösa användare (Dategate.se, 2005-11-
27a). Dessa månadsavgifter sträcker sig från cirka 30 kronor upp till cirka 900 kronor 
(Wahlberg, 2005). Flirtsajterna däremot, så som SprayDate, är oftast gratissajter utan 
matchmakingfunktioner där det i allmänhet är lite mer flört och mindre seriöst (Ålstig, 2003). 
 
Det finns också kontaktsajter som inriktar sig på olika åldersgrupper, som till exempel 
Seniorkontakten, kontaktannonser för +50, Generation V, kontaktannonser för +40 eller 
Mötesplatsen för +25. Man har även konaktsajter som riktar sig till olika intressegrupper och 
därmed har en bestämd profil så som Vi musiker, för musikintresserade eller 7:e himlen för 
kristna (Dategate.se, 05-11-27b). Det har även kommit ytterligare en genre av 
kontaktförmedlingssajter som riktar sig till vackra och rika människor. Amorphia.se till 
exempel utlovar glamorös och selektiv dejting men för att bli medlem här måste du vara 
attraktiv och det är det andra medlemmarna som bestämmer om du är tillräckligt attraktiv för 
att vara med (NewsDirekt.se, 05-10-31). Även ett utökat tjänsteutbud på 
kontaktföremdlingssajterna ska locka till sig nya användare. Det handlar om både 
onlinetjänster som att kunna läsa om medlemmars solskenshistorier, kärleksrådgivning etc. 
och offlinetjänster som anordnade resor, inbjudningar till singelfester med mera.  
 
 

4.3 Kontaktannonser vs. Nätdejting 
 
Som vi tidigare beskrivit ser vi nätdejtingsajterna och dess personliga profiler som en modern 
tappning av den ursprungliga kontaktannonsen. Grundidén i dessa två tjänster är den samma 
då man i båda fallen är ute efter att presentera sig själv i text och få svar från likasinnade.  
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4.3.1 Kontaktannonsens utveckling   

 
Engwall (2005) har i sin bok ”Drömmen om den rätta – från singel till förälder” gjort en 
jämförelse mellan kontaktannonsen från 1960 och dagens kontaktannons och sett 
kontaktannonsens utveckling. En viktig skillnad är kontaktannonsens placering i tidningarna 
då man på 1960-talet kunde placera annonsen var som helst i tidningen helt utan något logiskt 
system, som till exempel under rubriker som ”upphittat”, ”diverse” eller ”byt och sälj”. Nu 
mera placeras kontaktannonserna på egna sidor och med egna rubriker så som ”Kvinna söker 
man” och ”Man söker kvinna”.  
 
En annan faktor som man fann var att språket i kontaktannonserna har förändrats. På 1960-
talet var det vanligare att man i annonsen talade om att man hade egen bostad och bil eller 
vilket yrke/yrkestitel man hade. Idag anger man istället att man har ett ”bra” eller ”trivsamt” 
arbete och speciella yrken och titlar förekommer bara i enstaka fall. Ett utryck som dock stått 
sig sedan 1960-talet är ”mysiga hemmakvällar”, detta används dock mer av män än kvinnor.  
 
En typisk kontaktannons från 1960-talet kunde låta: 
   
”33 års dam med sparkapital önskar bek., ev. äkt., med någon herre – gärna fattig men enkel 
och redbar. Sänd svar till ’Gemensam trevnad’ (Smålandsposten, 1960, refererad i Engwall, 
2005). 
 
Engwall (2005) skriver att dagens annonser är mer varierade i sina beskrivningar av kvinnor 
och män och att syftet med kontaktannonsen snarare tycks vara en trevlig samvaro, till 
skillnad från 60-talets annons som oftast syftade till äktenskap. 
 
Det finns dock en egenskap hos kontaktannonsen som inte har förändrats och detta är 
annonsens storlek som fortfarande är mycket begränsad.  
 
 

4.3.2 Fördelar med nätdejting 

 
Jämför man den traditionella kontaktannonsen med nätdejting finner man vissa olikheter 
(Engwall, 2005), det vill säga fördelar med nätdejting som vi sammanfattat i tabell 4.3. 
 
 

Tabell 4.3 Fördelar med nätdejting (Egen sammanfattning av Engwall, 2005) 

Kontaktannonser Nätdejting 
  

- Svårare att etablera kontakt + Lättare att etablera kontakt 
- Längre tid mellan insättning och svar + Kortare tid mellan insättning och svar 
- Fokuserat letande efter partner + Mer avslappnat 
- Mer ”desperat” + ”Accepterat” 
- Erbjuder statisk profil + Erbjuder dynamisk profil 
- Svårare att profilera sig + Lättare att profilera sig 
- Begränsad yta + Större yta 
- Begränsad anonymitet + Anonym så länge man vill 
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Det man ser som en fördel med nätdejting är snabbheten, det vill säga att det är lätt att 
etablera kontakt då tiden är kortare mellan insättning och svar än vid traditionell 
kontaktannons (Engwall, 2005). I nätdejting erbjuds användaren en snabbare och effektivare 
kommunikation med sina svaranden då annonsen blir tillgänglig för granskning och svar i 
samma ögonblick som användaren trycker på Enter medan en kontaktannons oftast måste 
publiceras innan granskning och svar är möjligt. 
 
En annan fördel som Engwall (2005) beskriver är att Internet inte ses som så seriöst, det vill 
säga att ett medlemskap på en nätdejtingsajt inte nödvändigtvis behöver betyda ett sökande 
efter en ny partner och uppfattas därför som ett mer avslappnat sökande. Kontaktannonsen å 
andra sidan tolkas som ett mer fokuserat partnerletande och blir därför ett mer desperat 
letande. 
 
Nätdejtingen innebär också att användaren erbjuds en mer dynamisk profil, det vill säga att du 
som användare när som helst kan ändra och uppdatera din kontaktannons/profil. Detta är en 
tjänst som en insändare av en kontaktannons till medier inte blir erbjuden då det krävs att man 
skickar in en ny annons för att ändra sin gamla (Engwall, 2005). Författaren skriver vidare att 
nätdejting även ger en möjlighet att profilera sig själv med hjälp av ett foto, vilket inte erbjuds 
genom en traditionell kontaktannons. Det större formatet på sin ”annons” som man får med 
hjälp av Internet gör också att man lättare kan profilera sig (Engwall, 2005).  
 
Nedanstående text är ett exempel på hur en nätdejtare profilerat sig på en dejtingsajt. En 
jämförelse mellan denna och exemplet ovan på en kontaktannons från 1960 visar på tydliga 
skillnader i utformningen.  
  
29, Man, Singel 

Så trevligt att få sitta och skriva om sig själv en stund! Lite tråkigt bara att orden inte precis kommer av sig 
själva. Men för tusan, jag är ju hur som helst en trivsam skit i de bästa av år! Jag bor i trevlig lägenhet i 
Nacka och i kyffe i Nyköping, inom kort bara i Nacka. Jag arbetar åt mamma staten, men det kanske blir 
ändring på det rätt som det är. Varannan vecka har jag min son hos mig och då blir det liv i luckan kan jag 
säga. Varannan vecka vilar jag upp mig. Den makalöst fängslande fritid jag därutöver får ägnar jag åt 
bl.a. musik, resor (oftast alldeles för korta), matlagning, träning, skidåkning, träffa personer och måla. 
Mer sällan åt att plocka svamp, jaga terrorister eller klaga på vädret. Aldrig åt att samla frimärken, delta i 
toppmöten eller titta på stödgalor. Gå på krogen kan förstås vara kul, även om det inte blir av så ofta nu 
för tiden. Jag mår inte så bra av sitta och dega för mycket. Annars är jag en varm och generös gamäng 
som tar hand om mina närstående. Mindre smickrande sidor visar sig säkert med tiden, så varför slösa 
energi på dem redan nu? 
 
Ytterligare en fördel som Engwall (2005) beskrivit med nätdejting är anonymitetsaspekten, 
det vill säga att man på Internet själv kan bestämma hur länge man vill vara anonym och 
också hur anonym man väljer att vara. Denna anonymitet kan begränsas med 
kontaktannonsen då man på något sätt måste lämna ut uppgifter om sig själv för att andra ska 
kunna få kontakt med en.  
 
Utifrån denna jämförelse mellan gammal och ny teknik ville vi, med hjälp av vår empiriska 
undersökning, svara på vårt syfte och vår problemställning, det vill säga att se vad som 
motiverar nätdejtarna att använda den nya tekniken och därmed se om de upplever dessa 
fördelar som ett mervärde med nätdejting.  
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5 Resultat 
 
I detta kapitel följer en sammanställning och genomgång av våra insamlade data och en 
analys av detta empiriska material.  
 
 
 

5.1 Fördelning av respondenter 
 
Som vi tidigare i vår metoddel beskrivit använde vi oss av inledande bakgrundsfrågor 
angående respondentens kön, ålder och betalning för nätdejtingtjänsten. Dessa frågor har vi 
nu i vår analys använt oss av för att kunna göra en korsjämförelse mellan kön, ålder och 
betalning på de resterande frågorna. Det totala antalet svarande respondenter uppgick till 73 
stycken, varav ett bortfall på 8 stycken, vilket gav oss totalantalet 65 stycken tillämpligt 
svarande respondenter. Bortfallet i vår undersökning kom av att respondenterna angett 
svarsalternativ 1=inte alls viktigt på samtliga frågor, vilket vi ansåg inte var trovärdiga svar, 
samt att 7 av dessa även kom från samma IP-adress vilket medför stor sannolikhet att 
respondenten är densamma i alla sju fallen.  
 
Av de 65 stycken kvarvarande respondenterna för undersökningen var 66 % (43 st) män och 
flest i ålderskategorin 18-30 år (se tabell 5.1). Detta innebär att det är nästan dubbelt så många 
män som kvinnor som svarat på enkäten. Även majoriteten av de kvinnliga respondenterna är 
i åldergruppen 18-30 år. Man kan även se färre svar från ålderskategorierna 41-50 och 50 > 
både när det gäller män och kvinnor, där kvinnorna i kategorin 50 > helt uteblivit.  
 
 
 
Tabell 5.1 Antal respondenter, exklusive bortfall, sorterade efter ålder och kön 

Ålder Kvinna Man Totalt 

 
18-30 

 
13 

 
19 

 
32 

31-40 5 17 22 
41-50 4 5 9 
50 > 0 2 2 

 
Totalt 22 43 65 

 
 
 
 
Ser man sedan till fördelningen mellan betalande och icke betalande respondenter så svarade 
45 % (29 st) att de betalar för kontaktförmedlingstjänster varav 66 % (19 st) av dessa var män 
(se figur 5.1). Männens fördelning i ålderskategorier visar inte på stora skillnader mellan 
betalande och icke betalande medan däremot kvinnorna visar på stora skillnader i 
ålderskategorin 18-30 där endast 23 % betalar för kontaktförmedlingstjänster, det vill säga 3 
stycken av 13 (se bilaga 4, tabell 4). Man ser också stora skillnader i ålderskategorin 31-40 
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där samtliga kvinnliga respondenter, det vill säga 5 stycken, betalar för tjänsterna (se bilaga 4, 
tabell 3).  
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Figur 5.1 Antal betalande och icke betalande nätdejtare (Källa: Enkätstudie) 
 
 

 
Följande frågor är som vi beskrivit i vår metoddel attitydsfrågor med svar utifrån en sjugradig 
Likertskala från 1=inte alls viktigt till 7= mycket viktigt. Vi analyserar här de svar som 
motiverar användaren utifrån nätdejtingsprocessen där X-axeln i diagrammen visar på 
användarens attityd till de olika frågorna utifrån Likertskalan. Dessa frågor är uppdelade efter 
de fyra nyckeldimensionerna tagna ur vårt ramverk (se figur 3.4.1) och analyseras också 
därefter. 
 
 

5.2 Motivation utifrån nätdejtingsprocessen 
 
Den första nyckeldimensionen rör, som vi tidigare beskrivit, motivationen utifrån processen 
med nätdejting. Följande analys gjordes av de sju faktorer som ingår i denna 
nyckeldimension. 
 
Det som respondenterna ansåg vara viktigast utifrån nätdejtingsprocessen var det faktum att 
kunna göra sökningar. På frågan om det är viktigt att kunna göra sökningar på 
kontaktförmedlingssidorna svarade 86 %  (56 stycken) av samtliga respondenter att det var 
viktig att kunna göra sökningar (se figur 5.2.1). Det är lika stor andel män som kvinnor, det 
vill säga mer än hälften, som är av denna uppfattning. Ser man till det betalande och icke 
betalande respondenterna finns det heller ingen skillnad i denna uppfattning mellan de två (se 
bilaga 4, tabell 13-14).  
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Figur 5.2.1 Motivation utifrån sökningar (Källa: Enkätundersökning) 

 
 
 
Även att kunna surfa runt på kontaktförmedlingssidorna anses som viktigt för både män och 
kvinnor och här är det heller inga större skillnader i respondenternas uppfattningar vare sig 
mellan ålder eller mellan betalande/icke betalande (se bilaga 4, tabell 15-19). Ytterligare en 
faktor som ligger högt i vikt hos båda könen är teknologiaspekten, det vill säga att 
kontaktförmedlingstjänsten erbjuds på Internet. Här är det heller ingen skillnad mellan 
betalande/icke betalande respondenter men i ålderkategorierna ser man hos de kvinnliga 
respondenterna en fallande vikt med stigande ålder (se bilaga 4, tabell 20-24). Nästa faktor 
som vi fann viktig för respondenterna var urvalet hos kontaktförmedlingssidan. Inte heller här 
skiljer sig uppfattningarna mellan män och kvinnor dock skiljer vikten av urvalet en aning 
mellan betalande och icke betalande män, detta då betalande har en högre poängsättning av 
vikten än icke betalande (se bilaga 4, tabell 60-64). Träffsäkerhetsaspekten ligger lite lägre i 
vikt hos både manliga och kvinnliga respondenter men anses dock ändå som viktigt. Där man 
kan se skillnader i uppfattning är mellan betalande och icke betalande, hos båda könen, då de 
icke betalande anser det viktigare med träffsäkerhet än de som betalar för 
kontaktförmedlingstjänsterna (se bilaga 4, tabell 55-59). Ser man till själva webbsidan och 
faktorerna utformning och utseende så skiljer sig dessa åt då respondenterna anser att det är 
viktigare med utformningen av sidan än utseendet. Det man också kan se är att utformningen 
är viktigare för män som betalar än för de som inte betalar (se bilaga 4, tabell 25-34). Den 
sista faktorn att ta i beaktning under nätdejtingsprocessen är matchning. Denna ansågs av 
respondenterna som den minst viktiga av de faktorer inkluderade i processen och det gäller 
båda könen. Det är endast 27 % (6 stycken av 22 stycken) av kvinnorna som anser att det är 
viktigt med matchning och för männen ligger siffran på 35 % (15 stycken av 43 stycken) (se 
bilaga 4, tabell 35-39). Där åsikterna skiljer sig något åt är mellan de kvinnor som betalar och 
inte betalar då de betalande kvinnorna anser att det är mindre viktigt med matchning (se figur 
5.2.2).  
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Figur 5.2.2 Motivation utifrån matchning, kvinnliga respondenter (Källa: Enkätundersökning) 

 
 

5.3 Motivation utifrån nätdejtingens kontenta 
 
Nästa nyckeldimension rör nätdejtingens kontenta och dess faktorer information, undersöka 
och självförtroende. Som vi tidigare beskrivit har vi delat upp information i information i 
form av text och information i form av bild (se figur 5.3). Utfallet av dessa visar på att 
textinformation är viktigare för våra respondenter än bildinformation. Dessa åsikter skiljer sig 
inte nämnvärt åt i kön eller ålder och inte heller mellan betalande/icke betalande respondenter. 
Ser man däremot till vikten av information i form av bild mellan betalande/icke betalande 
män så anser betalande män att detta är viktigare (se bilaga 4, tabell 40-49). Vikten av att 
kunna undersöka en användares profil anser både män och kvinnor, betalande/icke betalande 
vara viktigt. Åldersmässigt är det heller ingen skillnad i respondenternas attityder (se bilaga 
4, tabell 50-54). Den sista faktorn som rör respondenternas attityd till uppvaktning på 
dejtingsajterna visar på en spridning i åsikterna, dock tycker en majoritet att det är viktigt. Där 
man dock ser en betydande skillnad är i åsikterna av vikten hos män som betalar/icke betalar 
där betalande män tycker att det är mycket viktigare att bli uppvaktad än de som inte betalar 
(se bilaga 4, tabell 65-69).  
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Figur 5.3 Motivation utifrån information i form av text (Källa: Enkätundersökning) 
 
 

5.4 Motivation utifrån nätdejtingens sociala aspekter 
 
I nyckeldimensionen sociala aspekter ingår faktorerna vänner, chatt, kärlek och kortare 
förbindelser. När vi ser till dessa fyra faktorer kan vi urskilja att ingen av dessa är speciellt 
viktig för nätdejtaren, vare sig man är man, kvinna, betalande eller icke betalande. Det är 
överlag en stor grupp av respondenter som svarat en fyra, det vill säga vare sig viktigt eller 
inte viktigt, än om man jämför med faktorer ur tidigare nyckeldimensioner. Den faktor som 
enligt respondenterna dock är viktigast inom denna dimension är kärleken där 48 % (31 
stycken av 65 stycken) anser att detta är en viktig faktor (se figur 5.4). Ser man till 
chattfaktorn så anser hela 67 % (29 stycken av 43 stycken) av männen att den inte är viktig 
(se bilaga 4, tabell 75-79). Den faktor som hos respondenterna var av allra minst vikt av dessa 
sociala aspekter var kortare förbindelser där hela 71 % (46 stycken av 65 stycken) av alla 
respondenterna anser det som mindre viktigt.  
 



Nätdejting – En enkätstudie angående motivationen till användandet av nätdejting  

 

© Lindeberg Nedstedt, Lindberg 36

8

12

4

10 10

21

0

5

10

15

20

25

Antal

1 till 3 4 5 till 7

Attityd

Hur viktigt är det för Dig att hitta kärleken 

på kontaktföredlingssidorna?

Kvinna

Man

 
Figur 5.4 Motivation utifrån att hitta kärleken (Källa: Enkätundersökning) 
 

5.5 Motivation utifrån nätdejtingens bakgrundsaspekter 
 
I den sista nyckeldimensionen som rör nätdejtingens bakgrundsaspekter ingår faktorerna 
civilstånd, attityd, anonymitet, tillgänglighet och betalning. Den viktigaste faktorn för 
respondenterna i denna dimension är tillgängligheten. Här har hela 89 % (58 stycken av 65 
stycken) givit svar mellan 5 och 7, det vill säga mellan viktigt och mycket viktigt (se figur 
5.5). Även det egna civilstånd anses som viktigt för respondenterna då 83 % (54 stycken av 
65 stycken) har givit svar som ligger mellan 5-7 (se bilaga 4, tabell 90-94). Ser man till 
vikten av anonymiteten hos respondenterna är även denna relativt viktig då 62 %, det vill säga 
40 stycken av 65 stycken, anser den som viktig. Gör man en jämförelse mellan betalande/icke 
betalande kvinnor är vikten större för de icke betalande kvinnorna att vara anonyma (se bilaga 
4, tabell 100-104). Både faktorerna attityd och betalning är av mindre vikt för både de 
kvinnliga och manliga respondenterna. Det är till exempel bara 18 % (4 stycken av 22 
stycken) av kvinnorna som anser att det är viktigt med en till nätdejting positivt inställd 
omgivning. Om man ser till vikten av att betala för nätdejtingtjänster svarar övervägande 
majoritet av respondenterna antingen att det är varken viktigt eller oviktigt eller inte viktigt 
alls (se bilaga 4, tabell 105-109). 
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Figur 5.5 Motivation utifrån tillgänglighet (Källa: Enkätundersökning) 

 
 

5.6 Tvärsnittsanalys 
 
Genom att göra en tvärsnittsanalys, det vill säga jämföra de enskilda respondenternas svar, 
fick vi en djupare inblick i deras motiv till användning av nätdejting.  
 
Vi gjorde en jämförelse mellan respondenter som svarat 7 = mycket viktigt på fråga 7, Hur 
viktigt det är att tjänsten erbjuds på Internet?, och hur dessa har svarat på fråga 23, Hur viktig 
är din anonymitet? Detta visade att 5 av 6 stycken kvinnor som ej betalat för nätdejtingtjänster  
och svarat 7 på fråga 7 också har svarat 7 på fråga 23, det vill säga att icke betalande kvinnor 
som anser att  det är viktigt att kontaktförmedlingstjänsterna erbjuds på Internet också finner 
anonymiteten viktig. Hos männen däremot finner man inte detta samband.  
 
Ytterligare en jämförelse gjordes mellan fråga 21, Hur vikigt är ditt civilstånd för din 
användning? och fråga 23, Hur viktig är din anonymitet?. Detta visade på att de män som 
anser att civilståndet inte alls är viktigt, det vill säga svarat en 1, samtidigt tycker att 
anonymiteten är mycket viktig, det vill säga 7. Bland kvinnorna är det bara en som anser att 
civilståndet inte alls är viktigt och därför är det svårt att visa på några generaliseringar mellan 
hög vikt av anonymitet och låg vikt av civilstånd. Däremot ser man att majoriteten av kvinnor 
som anser att civilståndet är mycket vikigt också svarat 5-7, det vill säga av betydande vikt, 
på anonymitet.  
 
I en jämförelse mellan vikten av sociala faktorer, i form av vänner och chatt, och de tekniska 
attributen sökning, surfning, teknologi, utformning, matchning, undersökning, träffsäkerhet 
och urval fann vi att de kvinnor och män som ansåg att majoriteten av dessa tekniska attribut 
var mycket viktiga också tyckte att de sociala faktorerna var av mindre vikt.  
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5.7 Sammanfattning av resultat 
 
Sammanfattningsvis ser man utifrån analysen av våra data att avsevärt fler män än kvinnor 
svarat på vår enkät. Av dessa är majoriteten i ålderskategorin 18-30 år. Ser man till de fyra 
nyckeldimensionerna så är sökning den viktigaste faktorn när det gäller motivation utifrån 
nätdejtingsprocessen. Samtidigt är matchning den faktor som motiverar minst till användning 
i denna dimension. Går man vidare och ser till motivation utifrån nätdejtingens kontenta är 
det information i form av text som anses som viktigast för användaren medan självförtroende-
höjande uppvaktning är av minst vikt. I den tredje dimensionen som rör nätdejtingens sociala 
aspekter är kärleken den viktigaste faktorn medan kortare förbindelser är av minst vikt. Här 
kan man dock se att dimensionens alla faktorer ligger något lägre i vikt för respondenterna. I 
den sista dimensionen, nätdejtingens bakgrundsaspekter, är tillgängligheten mest betydande 
medan att betala inte är viktigt.  
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6 Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer vi att dra slutsatser, tolka och värdera vårt resultat. Vi kommer också 
att jämföra likheter och olikheter med det resultat som forskare tidigare kommit fram till.  
 
 

6.1 Jämförelse mellan respondenter 
 
Då våra respondenter var övervägande män i ålderskategorin 18-30 år kan vi urskilja ett 
samband mellan våra undersökningsresultat och Dholakias et al. (2003) teori om att män är 
online mer än kvinnor och därför utnyttjar Internettjänsterna mer. Vi måste dock i detta 
resultat ta i beaktning att vi inte har kunnat nå våra respondenter via den direkta källan, 
nätdejtingsajten, utan fått använda oss av olika diskussionsforum. Detta kan ha spelat en viss 
roll i respondentpopulationen. Då det för oss är okänt vilken målgrupp dessa olika 
diskussionsforum riktar sig till och att denna målgrupp mycket möjligt skulle kunna vara just 
män i ålderskategorin 18-30 år, kan detta därmed ha gjort att vårt respondentutfall blev som 
det blev. Dock anser vi att då vi använt oss av många olika forum har vi breddat vår 
population. Det kan även finnas andra förklaringar till att våra respondenter var övervägande 
män i ålderskategorin 18-30 år, som till exempel psykologiska eller sociologiska aspekter som 
att män kanske har lättare att svara på en enkät om just nätdejting och kanske har ett större 
behov av att synas.  
 
En annan aspekt att diskutera är varför vi fått så få respondenter i ålderskategorin 50 >, då 
speciellt hos kvinnor. Vi frågar oss om det är så att denna kategori inte använder sig av 
nätdejtingtjänsten eller om vi inte lyckats nå dessa genom diskussionsforumen. Ett perspektiv 
på detta skulle kunna vara att denna målgrupp endast använder datorn till nätdejtingtjänsterna 
och därför inte besöker forumen vilket innebär att vi förlorar denna grupp i vår undersökning. 
Ett säkert sätt att nå just ålderkategorin 50 > hade varit på deras egen dejtingsajt, 
Seniorkontakten, men som vi tidigare skrivit så hade även ett medlemskap på denna sajt varit 
oetiskt och någon annan distributionsform av vår enkät var ej möjlig på denna sida. 
Ytterligare en orsak till detta bortfall av 50>-kvinnor kan vara Dholakias et al. (2003) teori 
om att en längre tid med Internet ökar kvinnors användning av denna teknik men att denna 
ålderskategori inte haft tillgång till Internet i lika stor utsträckning om man ser till 
livslängden. Det vill säga att yngre kvinnor är uppvuxna med Internet som media medan den 
äldre kategorin först på senare år introducerats till dess tjänster och kanske ännu inte hittat 
nätdejting.   
 
När vi såg till de betalande/icke betalande nätdejtarna fann vi en stor skillnad hos de yngre 
kvinnliga respondenterna då en övervägande majoritet valde att inte betala för 
nätdejtingtjänsterna. Detta utfall kan komma av det som Dholakia et al. (2003) skriver att låga 
inkomster påverkar datoranvändandet, det vill säga att denna kategori av användare kanske 
inte har det kapital som krävs då man bland annat behöver en Internetuppkopplig för att nyttja 
nätdejtingtjänsterna. Det kan också bero på att denna kategori inte är ute efter ett seriöst 
nätdejtande utan nyttjar dessa tjänster av andra orsaker.  

 

 



Nätdejting – En enkätstudie angående motivationen till användandet av nätdejting  

 

© Lindeberg Nedstedt, Lindberg 40

6.2 Motivation utifrån nätdejtingsprocessen 
 
I nyckeldimensionen motivation utifrån nätdejtingsprocessen tycker vi att det är intressant att 
vi i vår undersökning ser att teknologin är lika viktig för både män och kvinnor i de lägre 
ålderskategorierna. Detta stödjer teorin om att Internet har blivit mer tillgängligt för alla och 
därmed lockat till sig fler kvinnliga användare som nu även finner tekniken viktig. En annan 
förklaring till vårt resultat skulle kunna vara det Dholakia et al. (2003) skriver om att kvinnor 
använder Internet främst som kommunikationsmedel och att detta då i sin tur överensstämmer 
med det faktum att vi ser nätdejting som ett kommunikationsverktyg.  
 
Ännu en intressant iakttagelse vi har kunnat göra utifrån våra resultat är att de betalande 
respondenterna inte finner tjänsten matchning viktig, vilket vi tycker är förvånande då denna 
tjänst endast erbjuds vid betalning och dessutom marknadsförs av nätdejtingsajterna som 
motivet till att betala. Ännu märkligare resultat är att matchning är viktigare för de icke 
betalande kvinnorna detta då dessa tjänster inte finns tillgängliga för ej betalande nätdejtare. 
Här hade vi förväntat oss att de ickebetalande nätdejtarna inte alls fann tjänsten matchning 
viktig. Man kan då ifrågasätta detta resultat och föra resonemang kring frågans utformning 
och om denna kan ha missuppfattats. Det vill säga att begreppet matchning även kan liknas 
vid något som finns tillgängligt också för de ickebetalande användarna, som till exempel den 
möjligheten att söka efter användare baserat på olika kriterier så som ålder, kön eller del av 
Sverige. Om frågan dock ej har missuppfattats är vår förklaring till detta utfall att det inte är 
matchningstjänsten som motiverar användarna att betala för nätdejtingen.  
 
En annan observation som vi gjorde var att träffsäkerheten var viktigare för de icke betalande 
respondenterna. Detta resultat strider mot det vi förväntade oss, nämligen att man som 
betalande användare motiverades av en hög träffsäkerhet för att få rätt träffar på sina 
sökningar vilket kan komma att öka dennes sannolikhet att träffa den ”rätte”. Detta utfall 
ställer vi oss frågande till och den anledningen vi kan tänka oss ligger bakom detta resultat är 
att de betalande nätdejtarna inte i samma utsträckning som de icke betalande gör sökningar 
som kräver hög träffsäkerhet, det vill säga detta då de betalande erhåller andra tjänster som de 
anser är viktigare än just sökning.  
 
De betalande männen anser att det är viktigare med utformningen av nätdejtingsidan än de 
som inte betalar vilket vi även anser vara en intressant iakttagelse. Detta då det kan tyda på att 
som Brand et al. (1995, refererad i Morahan-Martin, 1998) beskrivit att Internet är uppbyggd 
av en maskulin kultur och att denna kan komma att innebära att utformningen på webbsidorna 
är mer attraherande och betydelsefulla för män. En annan förklaring kan vara att enligt 
Boudette (1997, refererad i Morahan-Martin, 1998) har män adopterat Internet snabbare och 
på så sätt fått en längre erfarenhet än kvinnor av denna teknik. Detta kan i sin tur ha lett till 
männens högre krav på bra utformning. Förklaringen till att utformningen därför är viktigare 
för betalande män kan vara just att de känner att ska de lägga pengar på en nätdejtingsajt så 
vill de ha en bra utformning, det vill säga att det tycker att de är viktigare med utformning då 
de betalar pengar för denna.  
 
 
 
 
 



Nätdejting – En enkätstudie angående motivationen till användandet av nätdejting  

 

© Lindeberg Nedstedt, Lindberg 41

6.3 Motivation utifrån nätdejtingens kontenta 
 
En intressant faktor utifrån nätdejtingskontentan är att respondenterna finner information 
given i text viktigare än information i form av bild. Detta trots att nätdejtingsajterna själva 
skriver att upplägg av bild i sin personliga profil genererar fler svar. Även Fiore (2002) har i 
sin forskning kring nätdejting fått fram att en faktor som motiverar till framgångsrikt 
nätdejtande är just personliga foton. En förklaring till detta tror vi kan vara att bildinformation 
är vikig för första intrycket men ej avgörande för ett vidare intresse då en beskrivning i text 
spelar en viktigare roll och motiverar mer till att ta kontakt. Det vill säga att vi av detta drar 
slutsatsen att en kombination av bild- och textinformation är bäst men för ett avgörande om 
att ta kontakt med en person i fråga spelar textinformationen en viktigare roll. 
Nätdejtingsajterna erbjuder en stor yta av textinformation vilket innebär att nätdejtarna kan 
lämna ut detaljerade upplysningar om sig själva och också läsa andras profiler, vilket kan vara 
anledningen till att textinformationen blir viktigare för respondenterna än bildinformationen.  
 
Det faktum att vikten av att kunna undersöka en användares profil var hög hos våra 
respondenter men inte så hög som vi förväntat oss tycker vi är överraskande, detta då denna 
tjänst i vår mening är just det som skiljer dejtingsajterna från vanliga chatt-sajter. Det vill säga 
att vi hade räknat med en högre frekvens av mycket viktigt då det framkommit i tidigare 
forskningar att innehållet i en användares personliga profil är det som avgör vid en 
framgångsrikt nätdejtande (Fiore, 2002) vilket borde tyda på att dessa profiler undersöks i stor 
omfattning. Att vårt utfall inte blev som förväntat kan bero på att respondenterna anser att 
någon annan del av nätdejtingen är viktigare. 
 
När man ser till den självförtroendehöjande faktorn upplevdes detta som viktigare för 
betalande män. Orsaken till detta tror vi är det faktum att de betalande männen vill ha ut något 
för sina pengar, i detta fall uppvaktning. Att man inte ser samma tydliga mönster hos de 
betalande kvinnliga användarna kan bero på att vi inte har lika många kvinnliga respondenter 
och att detta därför ger en mindre tydlig bild.  
 
 

6.4 Motivation utifrån nätdejtingens sociala aspekter 
 
Som vi fann i denna nyckeldimension var ingen av faktorerna kärlek, vänskap, chatt eller 
kortare förbindelser särskilt viktiga för våra respondenter vilket vi finner mycket 
överraskande. Detta då vi ansåg, vid undersökningens början, att någon av dessa borde vara 
syftet för användandet av nätdejtingsajterna. Då vi inte fann att någon av dessa faktorer 
uppfattades som speciellt viktiga för respondenterna gjorde vi en jämförelse mellan dessa och 
de teknologiska aspekterna och upptäckte att de teknologiska var viktigare. Detta resultat talar 
emot det som Haythornthwaite (1998, refererad i Gackenbach, 1998) beskriver då han menar 
att de sociala relationerna är viktigare än de tekniska attributen. Att utfallet blev tvärt om i vår 
undersökning kan bero på att vi uteslutit någon social faktor som respondenterna anser är 
viktigare är de som vi undersökt men kan också bero på att respondenterna inte givit ärliga 
svar på dessa frågor. Orsaken till att de lämnat skulle ha lämnat oärliga svar kan vara att de 
skäms för att de letar efter kärleken på Internet eller att de inte erkänt för sig själva att de 
verkligen letar efter en partner.  
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6.5 Motivation utifrån nätdejtingens bakgrundsaspekter 
 
Då den vikigaste faktorn i nyckeldimensionen motivation utifrån nätdejtingens 
bakgrundsaspekter var tillgänglighet för våra respondenter drar vi slutsatsen att detta 
kontaktforum är väl anpassade för dagens singlar. Som vi i inledningen beskrev ökar antalet 
ensamstående med eller utan barn i Sverige och därför tror vi att denna typ av tillgänglighet 
som nätdejtingsajterna erbjuder passar sig bra då detta forum är tillgängligt dygnet runt.  
 
Anonymiteten ansågs också som viktig för våra respondenter. En anledning till detta kan vara 
det som Rheingold et al. (1993 (refererad i Morahan-Martin, 1998)) beskriver att skillnaden i 
den sociala statusen suddas ut på Internet och att man därför är mer anonym. Denna teori 
styrks också av det samband vi fann mellan kvinnors syn på anonymitet och vikten av att 
denna kontaktförmedling erbjuds på Internet. Men vikten av anonymiteten för respondenterna 
anser vi också kan bero på att statusen för nätdejting fortfarande är låg och därför kan leda till 
att användarna inte öppet vill ge sig till känna.  
 
Det resultat som vi fick fram utifrån vår fråga angående vikten av respondenternas civilstånd 
blev som vi förväntade oss, det vill säga att majoriteten ansåg att civilståndet var en viktig 
faktor för deras användning. Det resultat vi fick fram vid en närmare jämförelser mellan 
civilstånd och anonymitet var inte heller särskilt förvånande då vi vid en undersökning av 
nätdejtares personliga profiler upptäckte att flertalet användare redan hade en relation och att 
detta vid en närmare eftertanke motiverar till en högre vikt av anonymitet.  
 
 

6.6 Nätdejtingens mervärde 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som utifrån våra respondenters svar motiverar 
mest till användandet av nätdejtingtjänster är först och främst det faktum att du kan läsa om 
de andra användarna genom deras personliga profiler men också att man har en 
undersökningsmöjlighet på dessa profiler genom dejtingsajterna. Dessa tjänster anser vi 
skapar ett mervärde gentemot den traditionella kontaktannonsen som varken har en utförlig 
eller modifierbar profil. Inte heller kan du undersöka kontaktannonsörerna i den utsträckning 
som man kan göra via nätdejtingsajterna. Även tillgängligheten av nätdejtingtjänsterna 
motiverar till användning då denna erbjuds på Internet vilket skapar ett ytterligare mervärde. 
De tekniska attributen i nätdejtingsprocessen var överlag ett starkt motiv till användningen 
men det viktigaste sökning och surfning. Det som vi också kan konstatera är att de faktorer 
som användarna i vår undersökning finner viktiga och som ger ett mervärde inte är tjänster 
som användaren måste betala för.  
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6.7 Våra reflektioner 
 
Här följer de reflektioner vi har gjort kring vårt undersökningsämne, resultat och forskning. 

 

6.7.1 Reflektioner kring nätdejting 

 
Vid en reflektion kring vårt undersökningsämne kan vi konstatera att detta väcker starka 
känslor. Detta har vi fått erfara då vi vid upprepade tillfällen stött på vänner och bekanta som 
vi med säkerhet vet nätdejtar eller har nätdejtat men tagit illa vid sig då vi ställt frågor kring 
deras erfarenheter och motivation. Anledningen till detta upplever vi är att det fortfarande 
finns vissa tabu kring detta handlande och att användarna skäms över att kalla sig nätdejtare. 
Detta kan i sin tur ha påverkat vårt låga respondentantal då vi i vår enkät efterfrågar 
nätdejtare. Fortfarande anser vi att synen på nätdejtaren så som Dyer (2004) skriver desperat, 
ensamma och blyga och att ingen vill bli förknippad med dessa stereotyper.  
 
Vad vi också reflekterar över är det faktum att vi utifrån vårt ramverk och dess faktorer fått 
fram vad vi anser motiverar användarna till att nätdejta men dock inte vad syftet med denna 
användning är. Vi trodde att kärlek, vänskap eller kortare förbindelser skulle vara detta syfte 
men det visade sig inte stämma. Detta gör att vi spekulerar kring om det finns ytterligare syfte 
till användning som vi har förbisett i vårt ramverk. Detta skulle till exempel kunna vara 
spänningen med att se om någon svarat på ens profil eller en ren social kontakt, det vill säga 
att ha något att komma hem till. En annan spekulation är om användarna ser nätdejtingen som 
ett rent tidsfördriv utan att ha något speciellt syfte.  
 
Innan vi började med vår undersökning hade vi föreställningen om att detta 
kontaktförmedlingssätt passade till dagens moderna singlar, vilka vi anser lever i ett stressat 
samhälle och då ser detta som ett effektivt och modernt sätt att på sin egen tid träffa någon 
och slippa letandet på krogen. Men efter resultatet på vår undersökning frågar vi oss vad 
användarnas motiv till nätdejting är. Vi frågar oss om detta verkligen är ett sätt för dessa 
singlar att träffa någon då vi inte fann faktorn att hitta kärleken speciellt viktig.  
 
 

6.7.2 Reflektioner kring vår undersökning 

 
Kritiken som vi fann kring U&G perspektivet tog vi till oss utifrån detta utformade en fjärde 
nyckeldimension, det vill säga motivation utifrån nätdejtingens bakgrundsaspekter vilken vi 
anser gör att åtminstone den psykologiska kopplingen förstärkts. Även kritiken mot 
människors fria vilja att välja media anser vi inte stämmer överens med just mediet nätdejting 
då dessa media kräver att användaren själv söker upp och blir medlem på nätdejtingsajterna. 
Detta förfaringssätt anser vi återspeglar människors fria vilja att bli nätdejtare.  
 
Även det faktum att vi erbjudit respondenterna att vara med i en utlottning av två biobiljetter 
inser vi kan locka till sig oärliga människor som ej är nätdejtare. Dock anser vi att detta 
förfaringssätt ändå inte påverkat pålitligheten i våra resultat då få respondenter faktiskt lämnat 
sin e-postadress.   
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Att utfallet av vår undersökning blivit annorlunda vid ett annat metodval tror vi delvis 
stämmer. Om man istället för en enkätstudie gjort djupintervjuer skulle man kanske ha fått 
fram ytterligare faktorer som motiverar till nätdejting. Dock hade möjligheten att kunnat 
generalisera dessa svar varit liten. Även om vår svarsfrekvens varit högre skulle kanske 
utfallet ha blivit annorlunda, dock kan man utifrån våra svar se på vissa mönster åt vilka håll 
tendenserna till motivationen går. Därför anser vi att fortsatt forskning inom detta område 
skulle vara intressant. Vårt förslag till vidare forskning är att man undersöker våra resultat 
med hjälp av djupintervjuer för att se om vi i vårt ramverk uteslutit någon viktig aspekt.  
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7 Slutsats 
 
I detta kapitel går vi igenom de slutsatser vi dragit utifrån vår undersökning. 
 
 
 
 
Syftet med den här undersökningen var att få en förklaring på hur och varför människor 
använder sig av nätdejting, det vill säga vad som motiverar dem. Vi fann i vår undersökning 
att det var de tekniska attributen som till exempel att söka, surfa, undersöka som motiverade 
användarna till att nätdejta. Däremot varför människor gör detta fick vi ingen klarhet i då 
varken hitta kärlek, nya vänner, bli uppvaktad eller inleda kortare förbindelser ansågs som 
viktigt. Av dessa var det dock att bli uppvaktad som betraktades som viktigast. Denna faktor 
gav emellertid ingen utmärkande vikt vilket gör att det är svårt att generaliserar denna som 
viktig.  
 
Vi ville också göra en jämförelse mellan de betalande och icke betalande användarna och se 
om deras motiv till användning skiljdes åt. Denna jämförelse visade dock att det inte var så 
stora skillnader mellan de båda kategorierna. Skillnaden som vi fann som den mest 
överraskande var att de icke betalande ansåg matchningen som viktigare än de betalande. Vi 
tycker därmed inte att vi i vår undersökning fått någon förklaring på varför användaren väljer 
att betala för nätdejtingtjänsterna.  
 
Ytterligare ett syfte med vår undersökning var att se om användningen skiljde sig åt mellan 
kön och ålder. Här fann vi inga stora skillnader då de faktorer som ansågs viktiga av män 
även ansågs som viktiga av kvinnor. Inte heller såg vi några skillnader i användningen mellan 
ålderskategorierna. 
 
Slutligen ville vi i vår undersökning urskilja vilket mervärde denna kontakttjänst gav 
användaren och gjorde därför en jämförelse mellan den traditionella kontaktannonsen och 
nätdejtingen. Vår slutsats av denna jämförelse är att de aspekterna som motiverar användaren 
till att nätdejta, det vill säga de tekniska attributen, inte går att få genom att annonsera i en 
traditionell kontaktannons och därför skapar ett stort mervärde. 
 
Till slut kan vi konstatera att det varit intressant att göra denna undersökning och att de 
resultat som vi fått fram inte var de vi från början tänkt oss att få.  
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Bilaga 1 - Enkät 

Enkätstudie angående internettjänsten nätdejting 
 
Tack för att Du tar dig tid att svara på denna enkät.  
Denna studie ligger till grund för vårt examensarbete på kandididatnivå i 
Informatik vid Lunds universitet. Vi vill med detta arbete undersöka olika 
faktorers påverkan på användandet av kontaktförmedlingstjänster. Med 
kontaktförmedlingstjänster menar vi nätdejtingtjänster och med 
kontaktförmedlingssidor avser vi själva dejtingsajterna. 
 
För att höja kvaliteten på vår undersökning är vi tacksamma om Du endast 
svarar på enkäten en gång och är medlem på en eller flera nätdejtingsajter. 
Alla respondenter som anger sin e-postadress i slutet på enkäten deltar i en 
utlottning av två biobiljetter som tack för hjälpen.  
Enkätsvaren behandlas anonymt. 
 
Ange för varje svar, 1 om du inte alls anser att det är viktigt och 7 om ni anser 
att det är mycket viktigt.  
 

1. Är du  Kvinna 

Man 

2. Ålder?  18-30 

31-40 

41-50 

50 > 

3. Betalar du för kontaktförmedlingstjänsterna?  Ja 

Nej 

4. Hur viktigt är det för Dig att du kan använda 
kontaktförmedlingstjänsterna på dina villkor, det 
vill säga när det passar dig?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 



  

 

 

7 = Mycket viktigt 

5. Hur viktigt är det för Dig att du kan göra 
sökningar på kontaktförmedlingssidorna?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

6. Hur viktigt är det för Dig att kunna surfa runt på 
kontaktförmedlingssidorna? (Med surfa runt menar 
vi att tex. kunna besöka chattsidor, personliga 
presentationer eller läsa användarnas insändare)  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

7. Hur viktigt är det för Dig att 
kontaktförmedlingstjänsten erbjuds på just 
Internet?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

8. Hur viktig är kontaktförmedlingssidans 
utforming för Dig? (Med utformning menar vi sidans 
olika funktioner)  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 



  

 

 

7 = Mycket viktigt 

9. Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utseende 
för dig? (Med utseende menar vi sidans layout)  

1 = Inte alls viktig 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktig 

10. Hur viktigt är det för Dig att 
kontaktförmedlingssidorna erbjuder matchnings-
tjänster? (Med matchning menar vi jämförelser 
mellan viktig profilinformation som tex. intressen, 
ålder, kön, geografi etc.)  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

11. Hur viktigt är det för Dig att det finns 
information om andra användare, i form av text, på 
kontaktförmedlingssidorna?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

12. Hur viktigt är det för dig att det finns 
information om andra användare, i form av bilder, 
på kontaktförmedlingssidorna?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 



  

 

 

7 = Mycket viktigt 

13. Hur viktigt är det för Dig att ha möjligheten att 
kunna undersöka andra användares personliga 
profiler?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

14. Hur viktig är kontaktförmedlingssidornas 
träffsäkerhet vid sökningar för Dig? (Med 
träffsäkerhet menar vi att du får så lika träffar som 
möjligt på det du söker)  

1 = Inte alls viktig 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktig 

15. Hur viktigt är kontaktförmedlingssidornas urval 
för Dig? (Med urval menar vi det utbud av användare 
som kontaktförmedlingssidorna ger)  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

16. Hur viktigt är det för Dig att du blir uppvaktad 
på kontaktförmedlingssidorna? (Med uppvaktad 
menar vi att du väcker intresse hos andra användare)  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 



  

 

 

7 = Mycket viktigt 

17. Hur viktigt är det för Dig att hitta nya vänner 
genom kontaktförmedlingssidorna?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

18. Hur viktigt är det för dig att kunna chatta på 
kontakförmedlingssidorna? (Med chatta menar vi att 
erbjudas en direkt kommunikationstjänst)  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

19. Hur viktigt är det för Dig att hitta kärleken på 
kontaktförmedlingssidorna?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

20. Hur viktigt är det för Dig att hitta kortare 
förbindelser på kontaktförmedlingssidorna?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 



  

 

 

7 = Mycket viktigt 

21. Hur viktigt är ditt civilstånd för din användning 
av kontaktförmedlingssidor? (Vad vi menar är om 
ditt civilstånd påverkar din användning)  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

22. Hur viktigt är det för Dig att din omgivning är 
positivt inställd till din användning av 
kontaktförmedlingssidor?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktigt 

23. Hur viktig är Din anonymitet på 
kontakförmedlingssidor?  

1 = Inte alls viktig 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 

7 = Mycket viktig 

24. Hur viktigt är det för Dig att betala för 
kontaktförmedlingssidornas tjänster?  

1 = Inte alls viktigt 

2 

3 

4 = Varken eller 

5 

6 



  

 

 

7 = Mycket viktigt 

Email Address:  
 

 Skicka 
 

OBS! Se så du svarat på alla frågor innan Du skickar enkäten! 
 



  

 

 

Bilaga 2 – Erhållt svar vid skickad enkät 
 

Tack för att du ville vara med i våran undersökning! 
 
Om du fyllde i din e-postadress är du automatiskt med i utlottningen av två 
biobiljetter 



  

 

 

Bilaga 3 – Sammanställning av data per fråga och respondent 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

K 2 J 2 6 2 3 4 7 1 5 2 6 1 5 7 5 3 6 5 1 3 5 5 

K 3 J 5 5 6 7 6 5 4 6 6 4 4 5 5 5 6 4 1 2 2 3 5 

K 2 J 5 6 6 4 5 5 3 5 6 6 6 5 4 5 4 4 3 6 4 4 2 

K 2 J 7 7 7 5 5 4 3 7 7 7 3 7 2 2 2 3 3 7 2 1 2 

K 1 J 7 3 6 7 4 5 1 4 4 5 2 2 3 3 7 1 1 7 1 4 1 

K 1 J 7 7 6 4 7 5 4 7 7 6 7 6 7 4 2 5 1 7 2 4 1 

K 1 J 7 7 7 7 5 5 3 6 7 7 6 7 7 3 3 4 4 6 5 6 1 

K 2 J 7 7 7 6 5 6 6 7 6 5 5 6 5 1 2 5 2 7 2 6 5 

K 2 J 7 7 7 6 6 5 2 5 5 7 4 5 6 4 2 1 5 7 1 7 1 

K 3 J 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 6 7 7 4 4 5 1 7 7 7 5 

K 3 N 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 2 1 4 4 3 1 

K 1 N 5 7 7 7 7 6 2 7 5 7 7 7 5 6 1 7 3 7 2 4 1 

K 1 N 5 6 6 7 5 6 5 7 7 7 2 4 5 1 3 6 3 7 4 7 1 

K 3 N 5 4 4 3 4 5 1 4 2 5 7 6 6 4 6 1 1 5 1 7 1 

K 1 N 6 7 7 7 7 4 7 7 6 7 7 6 7 6 3 5 2 7 3 7 1 

K 1 N 6 7 7 6 5 4 7 6 7 6 5 5 7 2 4 6 1 7 4 7 1 

K 1 N 7 5 7 6 5 6 5 7 5 4 5 6 6 2 7 1 1 7 3 5 1 

K 1 N 7 5 7 6 4 3 4 6 7 7 5 4 4 4 4 1 4 7 4 6 1 

K 1 N 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 7 4 4 5 1 7 1 7 4 

K 1 N 7 5 4 4 1 1 2 7 7 7 4 4 5 6 7 1 1 7 2 7 1 

K 1 N 7 7 7 7 7 5 4 7 5 7 6 7 5 2 4 4 1 7 5 7 1 

K 1 N 7 7 7 7 3 2 1 7 3 7 5 5 2 4 4 7 1 7 5 7 4 

M 2 J 4 6 6 4 6 5 2 7 6 6 5 5 6 6 1 1 1 4 1 1 1 

M 3 J 5 7 5 7 4 3 3 6 7 7 5 7 7 7 3 6 6 7 5 7 1 

M 1 J 6 1 3 1 1 4 1 4 6 4 1 1 6 5 1 4 3 7 4 4 1 

M 2 J 6 7 7 5 5 4 4 6 5 6 5 6 7 3 5 4 1 7 1 4 1 

M 1 J 7 5 5 7 5 5 5 7 7 5 5 6 5 2 6 4 2 7 6 2 2 

M 1 J 7 7 7 7 7 3 4 7 5 5 4 4 4 7 1 1 1 7 4 4 4 

M 2 J 7 7 2 5 6 3 7 7 7 7 6 7 6 2 1 6 1 7 3 4 3 

M 4 J 7 7 6 7 6 5 3 4 4 6 6 5 5 6 3 6 3 6 4 4 4 

M 1 J 7 7 7 7 7 3 2 7 5 6 4 6 6 4 4 5 4 7 2 5 1 

M 2 J 7 4 6 7 7 5 4 7 7 7 4 7 4 1 4 7 4 7 7 5 4 

M 1 J 7 7 6 7 4 2 2 5 6 6 6 7 7 1 1 2 7 1 2 6 1 

M 3 J 7 7 7 7 5 4 2 7 7 7 5 6 7 5 3 5 1 7 1 6 4 

M 1 J 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 1 1 7 1 1 1 7 7 

M 1 J 7 7 7 7 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 2 2 7 1 7 1 

M 2 J 7 7 5 7 7 4 1 7 7 7 4 7 5 3 1 4 3 6 4 7 3 

M 2 J 7 7 7 5 7 6 4 6 6 6 7 7 7 5 4 7 5 7 4 7 1 

M 2 J 7 7 7 7 5 3 4 7 4 7 6 5 4 6 1 5 1 6 5 7 1 

M 1 J 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 1 1 7 1 1 1 7 7 

M 1 J 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 4 1 7 7 3 1 

M 2 J 7 7 2 7 7 6 6 6 7 7 6 6 5 1 1 7 3 7 4 6 4 

M 1 N 1 1 2 7 2 4 2 5 3 5 5 2 1 4 2 7 1 1 1 7 1 

M 1 N 3 2 2 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 

M 1 N 3 6 5 6 6 7 6 5 4 6 5 2 4 6 5 5 4 6 6 5 3 

M 2 N 4 6 6 6 4 2 2 6 6 6 7 6 4 6 2 3 6 6 3 3 2 

M 1 N 5 7 7 7 4 3 6 7 4 6 6 6 3 2 2 1 1 7 2 3 1 

M 2 N 5 7 7 7 4 3 2 7 5 7 5 7 6 5 2 4 1 6 3 3 1 

M 1 N 5 5 7 6 4 3 7 7 7 7 6 6 5 3 1 5 6 5 1 4 4 

M 1 N 5 7 7 5 7 5 5 7 7 5 7 5 6 4 1 5 2 7 1 4 4 

M 1 N 5 7 5 5 5 4 6 7 4 7 2 2 4 1 5 2 2 7 1 6 1 



  

 

 

M 2 N 5 7 4 5 4 3 3 7 7 5 3 3 1 1 1 7 1 7 2 6 1 

M 2 N 5 6 6 7 4 3 3 7 7 7 5 5 5 4 2 5 3 6 3 6 4 

M 1 N 5 5 5 6 4 5 5 6 6 6 6 6 5 4 5 4 2 5 4 4 1 

M 2 N 6 6 6 7 6 4 4 7 5 6 5 7 5 2 2 2 3 7 5 3 1 

M 1 N 6 7 7 4 6 5 5 6 5 6 5 5 4 4 4 4 5 6 7 7 4 

M 2 N 7 7 5 5 7 5 5 7 7 7 4 5 7 3 6 3 4 5 4 1 2 

M 2 N 7 7 5 7 3 5 2 7 7 7 4 5 5 3 1 2 4 7 1 3 1 

M 4 N 7 7 6 7 5 3 7 5 7 7 5 5 5 4 1 6 1 7 1 3 4 

M 1 N 7 7 7 7 3 3 3 7 7 7 5 4 3 4 1 5 5 7 1 5 4 

M 3 N 7 6 7 7 7 1 2 6 6 6 7 7 7 7 1 7 1 7 4 5 4 

M 2 N 7 7 7 7 5 4 3 7 4 7 5 7 6 4 5 4 4 6 4 6 1 

M 1 N 7 5 3 1 7 1 1 7 7 7 1 1 7 1 1 4 1 1 1 7 5 

M 3 N 7 4 1 3 7 4 7 7 1 7 7 5 4 4 1 2 1 7 1 7 1 

M 2 N 7 5 6 7 3 3 4 4 6 6 5 5 5 4 5 4 5 5 6 5 1 

 



  

 

 

Bilaga 4 – Sammanställning av data per fråga 
 
Tabell 1: Fråga 1 och 2, Ålder och Kön 
 
Ålder Kvinna Man Totalt 
18-30 13 19 32 
31-40 5 17 22 
41-50 4 5 9 
50 >  2 2 
Totalt 22 43 65 
 
 
Tabell 2: Fråga 3, Betalar du för kontaktförmedlingstjänster? 
 

 

 
 
Tabell 3: Fråga 3, Betalar du för kontaktförmedlingstjänster? Kvinna 
 
Ålder Ja Nej Totalt 
18-30 3 10 13 
31-40 5  5 
41-50 2 2 4 
50 >    
Totalt 10 12 22 
 
 
Tabell 4: Fråga 3, Betalar du för kontaktförmedlingstjänster? Man 
 
Ålder Ja Nej Totalt 
18-30 8 11 19 
31-40 8 9 17 
41-50 2 3 5 
50 > 1 1 2 
Totalt 19 24 43 
 
 
Tabell 5: Fråga 4, Hur viktigt är det för Dig att du kan använda kontaktförmedlingstjänsterna 
på dina villkor, det vill säga när det passar dig? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna  1   6 2 13 22 
Man 1 1 2 2 9 4 24 43 
Totalt 1 2 2 2 15 6 37 65 
 

 Kvinna Man Totalt 
Ja 10 19 29 
Nej 12 24 36 
Totalt 22 43 65 



  

 

 

Tabell 6: Fråga 4, Hur viktigt är det för Dig att du kan använda kontaktförmedlingstjänsterna 
på dina villkor, det vill säga när det passar dig? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30     2 2 9 13 
31-40  1   1  3 5 
41-50     3  1 4 
50 >         
Totalt  1   6 2 13 22 
 
 
Tabell 7: Fråga 4, Hur viktigt är det för Dig att du kan använda kontaktförmedlingstjänsterna 
på dina villkor, det vill säga när det passar dig? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 1  2  5 2 9 19 
31-40    2 3 2 10 17 
41-50  1   1  3 5 
50 >       2 2 
Totalt 1 1 2 2 9 4 24 43 
 
 
Tabell 8: Fråga 4, Hur viktigt är det för Dig att du kan använda kontaktförmedlingstjänsterna 
på dina villkor, det vill säga när det passar dig? Betalande/inte betalande kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala  1   2  7 10 
Inte betala     4 2 6 12 
Totalt  2   6 2 13 22 
 
 
Tabell 9: Fråga 4, Hur viktigt är det för Dig att du kan använda kontaktförmedlingstjänsterna 
på dina villkor, det vill säga när det passar dig? Betalande/inte betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala    1 1 2 15 19 
Inte betala 1 1 2 1 8 2 9 24 
Totalt 1 1 2 2 9 4 24 43 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 10: Fråga 5, Hur viktigt är det för Dig att du kan göra sökningar på 
kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna   1 2 4 3 12 22 
Man 2 2  2 5 6 26 43 
Totalt 2 2 1 4 9 9 38 65 
 
 
Tabell 11: Fråga 5, Hur viktigt är det för Dig att du kan göra sökningar på 
kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30   1  3 1 8 13 
31-40      2 3 5 
41-50    2 1  1 4 
50 >         
Totalt   1 2 4 3 12 22 
 
 
Tabell 12: Fråga 5, Hur viktigt är det för Dig att du kan göra sökningar på 
kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 2 1   4 1 11 19 
31-40    1 1 4 11 17 
41-50  1  1  1 2 5 
50 >       2 2 
Totalt 2 2  2 5 6 26 43 
 
 
Tabell 13: Fråga 5, Hur viktigt är det för Dig att du kan göra sökningar på 
kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala   1  1 2 6 10 
Inte betala    2 3 1 6 12 
Totalt   1 2 4 3 12 22 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 14: Fråga 5, Hur viktigt är det för Dig att du kan göra sökningar på 
kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1   1 1 1 15 19 
Inte betala 1 2  1 4 5 11 24 
Totalt 2 2  2 5 6 26 43 
 
 
Tabell 15: Fråga 6, Hur viktigt är det för Dig att kunna surfa runt på 
kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna  1  3  5 13 22 
Man 1 5 2 1 8 9 17 43 
Totalt 1 6 2 4 8 14 30 65 
 
 
Tabell 16: Fråga 6, Hur viktigt är det för Dig att kunna surfa runt på 
kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30    1  3 9 13 
31-40  1    1 3 5 
41-50    2  1 1 4 
50 >         
Totalt  1  3  5 13 22 
 
 
Tabell 17: Fråga 6, Hur viktigt är det för Dig att kunna surfa runt på 
kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30  2 2  4 1 10 19 
31-40  2  1 3 6 5 17 
41-50 1 1   1  2 5 
50 >      2  2 
Totalt 1 5 2 1 8 9 17 43 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 18: Fråga 6, Hur viktigt är det för Dig att kunna surfa runt på 
kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1     4 5 10 
Inte betala    3  1 8 12 
Totalt 1   3  5 13 22 
 
 
Tabell 19: Fråga 6, Hur viktigt är det för Dig att kunna surfa runt på 
kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala  2 1  3 4 9 19 
Inte betala 1 3 1 1 5 5 8 24 
Totalt 1 5 2 1 8 9 17 43 
 
 
Tabell 20: Fråga 7, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingstjänsten erbjuds på just 
Internet? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna   2 4 2 5 9 22 
Man 2 1 1 3 7 4 25 43 
Totalt 2 1 3 7 9 9 34 65 
 
 
Tabell 21: Fråga 7, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingstjänsten erbjuds på just 
Internet? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30    2  3 8 13 
31-40   1 1 1 2  5 
41-50   1 1 1  1 4 
50 >         
Totalt   2 4 2 5 9 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 22: Fråga 7, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingstjänsten erbjuds på just 
Internet? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 2   2 2 3 10 19 
31-40    1 5 1 10 17 
41-50  1 1    3 5 
50 >       2 2 
Totalt 2 1 1 3 7 4 25 43 
 
 
Tabell 23: Fråga 7, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingstjänsten erbjuds på just 
Internet? Betalande/icke betalande kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala   1 2 2 2 3 10 
Inte betala   1 2  3 6 12 
Totalt   2 4 2 5 9 22 
 
 
Tabell 24: Fråga 7, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingstjänsten erbjuds på just 
Internet? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1   1 3  14 19 
Inte betala 1 1 1 2 4 4 11 24 
Totalt 2 1 1 3 7 4 25 43 
 
 
Tabell 25: Fråga 8, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utformning för Dig? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 1  1 5 7 2 6 22 
Man 1 2 3 10 8 6 13 43 
Totalt 2 2 4 15 15 8 19 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 26: Fråga 8, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utformning för Dig? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 1  1 2 4  5 13 
31-40    1 3 1  5 
41-50    2  1 1 4 
50 >         
Totalt 1  1 5 7 2 6 21 
 
 
Tabell 27: Fråga 8, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utformning för Dig? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 1 1 1 5 3 2 6 19 
31-40   2 4 3 3 5 17 
41-50  1  1 1  2 5 
50 >     1 1  2 
Totalt 1 2 3 10 8 6 13 43 
 
 
Tabell 28: Fråga 8, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utformning för Dig? 
Betalande/icke betalande kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala    2 4 2 2 10 
Inte betala 1  1 3 3  4 12 
Totalt 1  1 5 7 2 6 22 
 
 
Tabell 29: Fråga 8, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utformning för Dig? 
Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1   2 5 3 8 19 
Inte betala  2 3 8 3 3 5 24 
Totalt 1 2 3 10 8 6 13 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 Tabell 30: Fråga 9, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utseende för dig? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 1 1 1 5 8 4 2 22 
Man 3 3 13 10 10 2 2 43 
Totalt 4 4 14 15 18 6 4 65 
 
 
Tabell 31: Fråga 9, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utseende för dig? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 1 1 1 3 4 3  13 
31-40    1 2 1 1 5 
41-50    1 2  1 4 
50 >         
Totalt 1 1 1 5 8 4 2 22 
 
 
Tabell 32: Fråga 9, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utseende för dig? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 2 1 5 4 5  2 19 
31-40  1 6 4 4 2  17 
41-50 1 1 1 2    5 
50 >   1  1   2 
Totalt 3 3 13 10 10 2 2 43 
 
 
Tabell 33: Fråga 9, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utseende för dig? Betalande/icke 
betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala    1 6 1 2 10 
Inte betala 1 1 1 4 2 3  12 
Totalt 1 1 1 5 8 4 2 22 
 
 
Tabell 34: Fråga 9, Hur viktig är kontaktförmedlingssidans utseende för dig? Betalande/icke 
betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 2 1 5 4 5 2  19 
Inte betala 2 2 8 6 5  1 24 
Totalt 4 3 13 10 10 2 2 43 



  

 

 

Tabell 35: Fråga 10, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingssidorna erbjuder 
matchningstjänster?  
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 4 4 3 5 3 1 2 22 
Man 3 10 8 7 5 4 6 43 
Totalt 7 14 11 12 8 5 8 65 
 
 
Tabell 36: Fråga 10, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingssidorna erbjuder 
matchningstjänster? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 2 2 1 4 2  2 13 
31-40 1 1 2   1  5 
41-50 1 1  1 1   4 
50 >         
Totalt 4 4 3 5 3 1 2 22 
 
 
Tabell 37: Fråga 10, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingssidorna erbjuder 
matchningstjänster? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 2 3 3 1 4 3 3 19 
31-40 1 4 3 6 1 1 1 17 
41-50  3 1    1 5 
50 >   1    1 2 
Totalt 3 10 8 7 5 4 6 43 
 
 
Tabell 38: Fråga 10, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingssidorna erbjuder 
matchningstjänster? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 2 1 3 2 1 1  10 
Inte betala 2 3  3 2  2 11 
Totalt 4 4 3 5 3 1 2 22 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 39: Fråga 10, Hur viktigt är det för Dig att kontaktförmedlingssidorna erbjuder 
matchningstjänster? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 2 4 3 5 1 1 3 19 
Inte betala 1 6 5 2 4 3 3 24 
Totalt 3 10 8 7 5 4 7 43 
 
 
Tabell 40: Fråga 11, Hur viktigt är det för Dig att det finns information om andra användare, i 
form av text, på kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna    3 3 4 12 22 
Man  1 1 3 5 8 25 43 
Totalt  1 1 6 8 12 37 65 
 
 
Tabell 41: Fråga 11, Hur viktigt är det för Dig att det finns information om andra användare, i 
form av text, på kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30    1  3 9 13 
31-40     3  2 5 
41-50    2  1 1 4 
50 >         
Totalt    3 3 4 12 22 
 
 
Tabell 42: Fråga 11, Hur viktigt är det för Dig att det finns information om andra användare, i 
form av text, på kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30   1 1 4 2 11 19 
31-40    1  4 12 17 
41-50  1    2 2 5 
50 >    1 1   2 
Totalt  1 1 3 5 8 25 43 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 43: Fråga 11, Hur viktigt är det för Dig att det finns information om andra användare, i 
form av text, på kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala    1 3 2 4 10 
Inte betala    2  2 8 12 
Totalt    3 3 4 12 22 
         
 
 
Tabell 44: Fråga 11, Hur viktigt är det för Dig att det finns information om andra användare, i 
form av text, på kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala    2 2 4 11 19 
Inte betala  1 1 1 3 4 14 24 
Totalt  1 1 3 5 8 26 43 
 
 
Tabell 45: Fråga 12, Hur viktigt är det för dig att det finns information om andra användare, i 
form av bilder, på kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna  2 1 2 4 4 9 22 
Man 1 2 1 6 7 8 18 43 
Totalt 1 4 2 8 11 12 27 65 
 
 
Tabell 46: Fråga 12, Hur viktigt är det för dig att det finns information om andra användare, i 
form av bilder, på kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30   1 1 3 1 7 13 
31-40  1   1 2 1 5 
41-50  1  1  1 1 4 
50 >         
Totalt  2 1 2 4 4 9 22 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 47: Fråga 12, Hur viktigt är det för dig att det finns information om andra användare, i 
form av bilder, på kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30  1 1 3 4 3 7 19 
31-40    2 3 4 8 17 
41-50 1 1    1 2 5 
50 >    1   1 2 
Totalt 1 2 1 6 7 8 18 43 
 
 
Tabell 48: Fråga 12, Hur viktigt är det för dig att det finns information om andra användare, i 
form av bilder, på kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala  1  1 1 3 4 10 
Inte betala  1 1 1 3 1 5 12 
Totalt  2 1 2 4 4 9 22 
 
 
Tabell 49: Fråga 12, Hur viktigt är det för dig att det finns information om andra användare, i 
form av bilder, på kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Män 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala    2 4 4 9 19 
Inte betala 1 2 1 4 3 4 9 24 
Totalt 1 2 1 6 7 8 19 43 
 
 
Tabell 50: Fråga 13, Hur viktigt är det för Dig att ha möjligheten att kunna undersöka andra 
användares personliga profiler? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna    3 3 4 12 22 
Man  1  2 6 14 20 43 
Totalt  1  5 9 18 32 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 51: Fråga 13, Hur viktigt är det för Dig att ha möjligheten att kunna undersöka andra 
användares personliga profiler? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30    1 1 2 9 13 
31-40     1 2 2 5 
41-50    2 1  1 4 
50 >         
Totalt    3 3 5 12 22 
 
 
Tabell 52: Fråga 13, Hur viktigt är det för Dig att ha möjligheten att kunna undersöka andra 
användares personliga profiler? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30    2 5 6 6 19 
31-40     1 6 10 17 
41-50  1    1 3 5 
50 >      1 1 2 
Totalt  1  2 6 14 20 43 
 
 
Tabell 53 Fråga 13, Hur viktigt är det för Dig att ha möjligheten att kunna undersöka andra 
användares personliga profiler? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala    1 2 3 4 10 
Inte betala    2 1 1 8 12 
Totalt    3 3 4 12 22 
 
 
Tabell 54 Fråga 13, Hur viktigt är det för Dig att ha möjligheten att kunna undersöka andra 
användares personliga profiler? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala    1 3 6 9 19 
Inte betala  1  1 3 8 11 24 
Totalt  1  2 6 14 22 43 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 55: Fråga 14, Hur viktig är kontaktförmedlingssidornas träffsäkerhet vid sökningar för 
Dig? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 1 2 1 3 6 4 5 22 
Man 3 3 1 7 15 8 6 43 
Totalt 4 5 2 10 21 12 11 65 
 
 
Tabell 56: Fråga 14, Hur viktig är kontaktförmedlingssidornas träffsäkerhet vid sökningar för 
Dig? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30  2  1 4 2 4 13 
31-40   1 1 1 1  4 
41-50    1 1 1 1 4 
50 >         
Totalt  2 1 3 6 4 5 21 
 
 
Tabell 57: Fråga 14, Hur viktig är kontaktförmedlingssidornas träffsäkerhet vid sökningar för 
Dig? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 3 2  3 5 4 2 19 
31-40   1 4 7 3 2 17 
41-50  1   2  2 5 
50 >     1 1  2 
Totalt 3 3 1 7 15 8 6 43 
 
 
Tabell 58 Fråga 14, Hur viktig är kontaktförmedlingssidornas träffsäkerhet vid sökningar för 
Dig? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1 1 1 2 1 3 1 10 
Inte betala  1  1 5 1 4 12 
Totalt 1 2 1 3 6 4 5 22 
         
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 59 Fråga 14, Hur viktig är kontaktförmedlingssidornas träffsäkerhet vid sökningar för 
Dig? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 3   5 5 5 1 19 
Inte betala 1 3 1 2 10 3 4 24 
Totalt 4 3 1 7 15 8 6 43 
 
 
Tabell 60: Fråga 15, Hur viktigt är kontaktförmedlingssidornas urval för Dig? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna  1  3 7 5 6 22 
Man 2 4 1 3 12 9 12 43 
Totalt 2 5 1 6 19 14 18 65 
 
 
Tabell 61: Fråga 15, Hur viktigt är kontaktförmedlingssidornas urval för Dig? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30  1  3 2 3 4 13 
31-40     3 1 1 5 
41-50     2 1 1 4 
50 >         
Totalt  1  3 7 5 6 22 
 
 
Tabell 62: Fråga 15, Hur viktigt är kontaktförmedlingssidornas urval för Dig? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 2 3  3 3 5 3 19 
31-40   1  6 3 7 17 
41-50  1   1 1 2 5 
50 >     2   2 
Totalt 2 4 1 3 12 9 12 43 
 
 
Tabell 63 Fråga 15, Hur viktigt är kontaktförmedlingssidornas urval för Dig?  Betalande/icke 
betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala  1  4  2 3 10 
Inte betala    3 3 3 3 12 
Totalt  1  7 3 5 6 22 



  

 

 

Tabell 64 Fråga 15, Hur viktigt är kontaktförmedlingssidornas urval för Dig?  Betalande/icke 
betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1   1 4 5 8 19 
Inte betala 1 4 1 2 8 4 4 24 
Totalt 2 4 1 3 12 9 13 43 
 
 
Tabell 65: Fråga 16, Hur viktigt är det för Dig att du blir uppvaktad på 
kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna  2 1 2 7 3 7 22 
Man 2 1 3 9 11 7 10 43 
Totalt 2 3 4 11 18 10 17 65 
 
 
Tabell 66: Fråga 16, Hur viktigt är det för Dig att du blir uppvaktad på 
kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30  1 1 1 4 1 5 13 
31-40  1  1 1 1 1 5 
41-50     2 1 1 4 
50 >         
Totalt  2 1 2 7 3 7 22 
 
 
Tabell 67: Fråga 16, Hur viktigt är det för Dig att du blir uppvaktad på 
kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 1  3 5 3 3 4 19 
31-40 1   3 6 4 3 17 
41-50  1    1 3 5 
50 >     2   2 
Totalt 2 1 3 8 11 8 10 43 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 68 Fråga 16, Hur viktigt är det för Dig att du blir uppvaktad på 
kontaktförmedlingssidorna?  Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala  1 1 1 2 1 4 10 
Inte betala  1  1 5 2 3 12 
Totalt  2 1 2 7 3 7 22 
 
 
Tabell 69 Fråga 16, Hur viktigt är det för Dig att du blir uppvaktad på 
kontaktförmedlingssidorna?  Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala   1 3 4 4 7 19 
Inte betala 2 1 2 6 7 3 3 24 
Totalt 2 1 3 9 11 7 11 43 
 
 
Tabell 70: Fråga 17, Hur viktigt är det för Dig att hitta nya vänner genom 
kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 2 4 2 7 4 3  22 
Man 7 5 5 13 5 5 3 43 
Totalt 9 9 7 20 9 8 3 65 
 
 
Tabell 71: Fråga 17, Hur viktigt är det för Dig att hitta nya vänner genom 
kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 1 3 2 4  3  13 
31-40 1 1  1 2   5 
41-50    2 2   4 
50 >         
Totalt 2 4 2 7 4 3  22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 72: Fråga 17, Hur viktigt är det för Dig att hitta nya vänner genom 
kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 4 2 1 8 2 1 1 19 
31-40 3 2 4 3 2 3  17 
41-50  1  1 1  2 5 
50 >    1  1  2 
Totalt 7 5 5 13 5 5 3 43 
 
 
Tabell 73 Fråga 17, Hur viktigt är det för Dig att hitta nya vänner genom 
kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1 1 2 3 3   10 
Inte betala 1 3  4 1 3  12 
Totalt 2 4 2 7 4 3  22 
 
 
Tabell 74 Fråga 17, Hur viktigt är det för Dig att hitta nya vänner genom 
kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 5 2 2 2 3 3 2 19 
Inte betala 3 3 3 11 1 2 1 24 
Totalt 8 5 5 13 4 5 3 43 
 
 
Tabell 75: Fråga 18, Hur viktigt är det för Dig att kunna chatta på 
kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 1 4 4 8  2 3 22 
Man 19 7 3 5 7 2  43 
Totalt 20 11 7 13 7 4 3 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 76: Fråga 18, Hur viktigt är det för Dig att kunna chatta på 
kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 1 1 3 5   3 13 
31-40  3 1 1    5 
41-50    2  2  4 
50 >         
Totalt 1 4 4 8  2 3 22 
 
 
Tabell 77: Fråga 18, Hur viktigt är det för Dig att kunna chatta på 
kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 9 2  3 4 1  19 
31-40 7 4  2 3 1  17 
41-50 2 1 2     5 
50 > 1  1     2 
Totalt 19 7 3 5 7 2  43 
 
 
Tabell 78 Fråga 18, Hur viktigt är det för Dig att kunna chatta på kontaktförmedlingssidorna? 
Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala  4 2 2  1 1 10 
Inte betala 1  2 6  1 2 12 
Totalt 1 4 4 8  2 3 22 
 
 
Tabell 79 Fråga 18, Hur viktigt är det för Dig att kunna chatta på kontaktförmedlingssidorna? 
Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 10  3 4 1 1  19 
Inte betala 9 7  1 6 1  24 
Totalt 19 7 3 5 7 2  43 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 80: Fråga 19, Hur viktigt är det för Dig att hitta kärleken på 
kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 6 1 1 4 5 3 2 22 
Man 3 7 2 10 9 4 8 43 
Totalt 9 8 3 14 14 7 10 65 
 
 
Tabell 81: Fråga 19, Hur viktigt är det för Dig att hitta kärleken på 
kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 4   2 3 2 2 13 
31-40 1  1 1 1 1  5 
41-50 1 1  1 1   4 
50 >         
Totalt 6 1 1 4 5 3 2 22 
 
 
Tabell 82: Fråga 19, Hur viktigt är det för Dig att hitta kärleken på 
kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 2 3  5 6  3 19 
31-40 1 2 2 5 2 1 4 17 
41-50  2   1 1 1 5 
50 >      2  2 
Totalt 3 7 2 10 9 4 8 43 
 
 
Tabell 83:Fråga 19, Hur viktigt är det för Dig att hitta kärleken på 
kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalandeKvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 2  1 3 3 1  10 
Inte betala 4 1  1 2 2 2 12 
Totalt 6 1 1 4 5 3 2 22 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 84:Fråga 19, Hur viktigt är det för Dig att hitta kärleken på 
kontaktförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 2 2  4 3 3 5 19 
Inte betala 1 5 2 6 6 1 3 24 
Totalt 3 7 2 10 9 4 8 43 
 
 
Tabell 85: Fråga 20, Hur viktigt är Hur viktigt är det för dig att hitta kortare förbindelser på 
kontakförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 12 2 4 2 2   22 
Man 16 6 6 7 4 3 1 43 
Totalt 28 8 10 9 6 3 1 65 
 
 
Tabell 86: Fråga 20, Hur viktigt är Hur viktigt är det för dig att hitta kortare förbindelser på 
kontakförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 8 1 2 2    13 
31-40  1 2  2   5 
41-50 4       4 
50 >         
Totalt 12 2 4 2 2   22 
 
 
Tabell 87: Fråga 20, Hur viktigt är Hur viktigt är det för dig att hitta kortare förbindelser på 
kontakförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 6 5 1 3 2 1 1 19 
31-40 6  4 4 2 1  17 
41-50 3 1    1  5 
50 > 1  1     2 
Totalt 16 6 6 7 4 3 1 43 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 88: Fråga 20, Hur viktigt är Hur viktigt är det för dig att hitta kortare förbindelser på 
kontakförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 4 1 2 1 2   10 
Inte betala 8 1 2 1    12 
Totalt 12 2 4 2 2   22 
 
 
Tabell 89: Fråga 20, Hur viktigt är Hur viktigt är det för dig att hitta kortare förbindelser på 
kontakförmedlingssidorna? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 8 2 4 2 1 1 1 19 
Inte betala 8 4 2 5 3 2  24 
Totalt 16 6 6 7 4 3 1 43 
 
 
Tabell 90: Fråga 21, Hur viktigt är ditt civilstånd för din användning av 
kontaktförmedlingssidor? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 1 1  1 1 2 16 22 
Man 5 1 1 1 4 9 22 43 
Totalt 6 2 1 2 5 11 38 65 
 
 
Tabell 91: Fråga 21 Hur viktigt är ditt civilstånd för din användning av 
kontaktförmedlingssidor? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30      1 12 13 
31-40 1     1 3 5 
41-50  1  1 1  1 4 
50 >         
Totalt 1 1  1 1 2 16 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 92: Fråga 21, Hur viktigt är ditt civilstånd för din användning av 
kontaktförmedlingssidor? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 5  1  2 2 9 19 
31-40    1 2 6 8 17 
41-50  1     4 5 
50 >      1 1 2 
Totalt 5 1 1 1 4 9 22 43 
 
 
Tabell 93: Fråga 21, Hur viktigt är ditt civilstånd för din användning av 
kontaktförmedlingssidor? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1 1    2 6 10 
Inte betala    1 1  10 12 
Totalt 1 1  1 1 2 16 22 
 
 
Tabell 94: Fråga 21, Hur viktigt är ditt civilstånd för din användning av 
kontaktförmedlingssidor? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 3   1  3 12 19 
Inte betala 2 1 1  4 6 10 24 
Totalt 5 1 1 1 4 9 23 43 
 
 
Tabell 95: Fråga 22, Hur viktigt är det för Dig att din omgivning är positivt inställd till din 
användning av kontakförmedlingssidor? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 4 6 3 5 3  1 22 
Man 15 5 4 11 3 3 2 43 
Totalt 19 11 7 16 6 3 3 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
Tabell 96: Fråga 22, Hur viktigt är det för Dig att din omgivning är positivt inställd till din 
användning av kontakförmedlingssidor? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 2 3 2 3 3   13 
31-40 1 2 1 1    5 
41-50 1 1  1   1 4 
50 >         
Totalt 4 6 3 5 3  1 22 
 
 
Tabell 97: Fråga 22, Hur viktigt är det för Dig att din omgivning är positivt inställd till din 
användning av kontakförmedlingssidor? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 9 3  4  2 1 19 
31-40 3 1 4 5 2 1 1 17 
41-50 2 1  1 1   5 
50 > 1   1    2 
Totalt 15 5 4 11 3 3 2 43 
 
 
Tabell 98: Fråga 22, Hur viktigt är det för Dig att din omgivning är positivt inställd till din 
användning av kontakförmedlingssidor? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 2 4 1 1 1  1 10 
Inte betala 2 2 2 4 2   12 
Totalt 4 6 3 5 3  1 22 
 
 
Tabell 99: Fråga 22, Hur viktigt är det för Dig att din omgivning är positivt inställd till din 
användning av kontakförmedlingssidor? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 6 2 1 6 2 1 1 19 
Inte betala 9 3 3 5 1 2 1 24 
Totalt 15 5 4 11 3 3 2 43 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
Tabell 100: Fråga 23, Hur viktig är din anonymitet på kontaktförmedlingssidorna? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 1  2 4 2 3 10 22 
Man 2 2 6 8 7 7 11 43 
Totalt 3 2 8 12 9 10 21 65 
 
 
Tabell 101: Fråga 23, Hur viktig är din anonymitet på kontaktförmedlingssidorna? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30    3 1 2 7 13 
31-40 1   1 1 1 1 5 
41-50   2    2 4 
50 >         
Totalt 1  2 4 2 3 10 22 
 
 
Tabell 102: Fråga 23, Hur viktig är din anonymitet på kontaktförmedlingssidorna? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30  1 1 5 4 2 6 19 
31-40 2  4 2 2 4 3 17 
41-50  1   1 1 2 5 
50 >   1 1    2 
Totalt 2 2 6 8 7 7 11 43 
 
 
Tabell 103: Fråga 23, Hur viktig är din anonymitet på kontaktförmedlingssidorna? 
Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1  1 3 1 2 2 10 
Inte betala   1 1 1 1 8 12 
Totalt 1  2 4 2 3 10 22 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 104: Fråga 23, Hur viktig är din anonymitet på kontaktförmedlingssidorna? 
Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 1 1  5 2 3 7 19 
Inte betala 1 1 6 3 5 4 4 24 
Totalt 2 2 6 8 7   43 
 
 
Tabell 105: Fråga 24, Hur viktig är det för Dig att betala för kontaktförmedlingssidornas  
tjänster? 
 
Vikt → 
Kön ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Kvinna 14 2  2 4   22 
Man 20 4 3 13 1  2 43 
Totalt 34 6 3 15 5  2 65 
 
 
Tabell 106: Fråga 24, Hur viktig är det för Dig att betala för kontaktförmedlingssidornas 
tjänster? Kvinna 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 11   2    13 
31-40 1 2   2   5 
41-50 2    2   4 
50 >         
Totalt 14 2  2 4   22 
 
 
Tabell 107: Fråga 24, Hur viktig är det för Dig att betala för kontaktförmedlingssidornas 
tjänster? Man 
 
Vikt → 
Ålder ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

18-30 8 1 1 6 1  2 19 
31-40 10 2 2 3    17 
41-50 2 1  2    5 
50 >    2    2 
Totalt 20 4 3 13 1  2 43 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Tabell 108: Fråga 24, Hur viktig är det för Dig att betala för kontaktförmedlingssidornas 
tjänster? Betalande/icke betalande Kvinna 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 4 2   4   10 
Inte betala 10   2    12 
Totalt 14 2  2 4   22 
 
 
Tabell 109: Fråga 24, Hur viktig är det för Dig att betala för kontaktförmedlingssidornas 
tjänster? Betalande/icke betalande Man 
 
Vikt → 
Bet ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

Betala 9 1 2 5   2 19 
Inte betala 11 3 1 8 1   24 
Totalt 20 4 3 13 1  2 43 
 


