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Även om Internet är ett relativt nytt fenomen har det integrerats och blivit en stor del av 

människornas vardagliga liv. Internet rymmer många olika funktioner och tjänster och en av 

dessa är Internetdejting. Även om Internetdejting har blivit väldigt populärt är det dock oftast 

den äldre delen av Internetanvändarna som använder sig av dessa sidor i större skala.

Vi har valt att undersöka fenomenet dejtingsidor ur de ungas synvinkel och försöker hitta en 

förståelse till varför de inte tagit till sig dessa och varför de exkluderar dem från sin 

Internetanvändning. Vi vill få en uppfattning om hur dagens sidor ser ut och vem dessa vänder 

sig till och därmed har vi valt att närmare undersöka två av de största sajterna i Sverige dvs 

www.match.com och www.motesplatsen.se. Första delen av vår undersökning grundar sig i en 

kvalitativ textanalys, där vi gör en semiotisk analys av de ovan nämnda sidorna. I den 

semiotiska analysen har vi även förslag på olika teorier med hjälp av vilka en 

attitydförändring hos de unga kan uppnås. Den senare delen av analysen grundar sig i en 

kvantitativ enkätundersökning, där vi närmare undersöker den negativa attityd mot 

dejtingsidor som personer i 20-30 års åldern har och hittar en förståelse för detta.

I analysdelen diskuterar vi de teorier som presenteras i uppsatsens teoridel och kommer fram 

till att det som främst krävs för att denna åldersgrupp ska kunna ta till sig dejtingsidor, är att  

den negativa prägeln som dejtingsidor har på ens självbild måste förändras. Detta kan göras 

om dejtingsidor skulle framhäva sig själva mer som virtual communities, i och med att unga 

använder Internet främst i kommunikationssyfte. Utöver detta ska dejtingsidorna se mer 

tilltalande och attraktiva ut och kommunikationen kring dejtingsidor bör riktas mer mot de 

unga. 

http://www.motesplatsen.se/
http://www.match.com/
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1. Inledning:

Av de svenska hushållen är idag 47% singelhushåll (hittakarlek.se), och cirka 2 miljoner 

människor uppskattas vara ensamstående (www.dn.se). Eftersom det finns många som inte 

verkar ha kärleken i sina vardagliga liv, har det under många år funnits olika dejtingtjänster 

som hjälper människor att föras samman. Det finns många olika sätt att hitta partners, allt från 

“face-to-face” till blinddejter och från kontaktannonser till speeddejting. Dessa metoder har 

ändrats och varierat under samhällets utveckling och Internets uppkomst var början på en ny 

era inom dejting. I och med Internets större inflytande på människors dagliga liv skapades och 

utvecklades även Internetdejting, den kom till och med att bli så populär att år 2005 valde två 

tredjedelar av de som använde sig av någon form av dejtingtjänst att använda sig av just 

Internetdejting (Bauman 2007, s. 22). 

Även om dejtingsidorna har nått stora framgångar så har de ändå gått miste om en stor publik 

bestående av personer i 20-30 års åldern. Enligt vår undersökning, som kommer redogöras 

närmare för nedan så har 93% av denna grupp aldrig varit medlemmar på en dejtingsida.

“är ingen tönt”

Så här lyder svaret från en respondent på frågan varför han/hon inte är medlem på en 

dejtingsida. Citatet är beskrivande för den nuvarande negativa attityden de unga besitter mot 

dejtingsidor. Det fascinerande i detta resonemang är dock att det faktiskt är de unga som varit 

de tidiga användarna av Internet och tagit till sig den snabba utvecklingen väldigt bra 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s. 367), men ändå medvetet undvikit dejtingsidor. 

Istället för att utnyttja de möjligheter som dejtingsidor erbjuder att träffa andra, stöter de unga 

bort dessa och väljer att exkludera dem från sin Internetanvändning. Detta till trots att de är en 

aktiv användargrupp av Internet i kommunikationssyfte (Hadenius, Weibull & Wadbring 

2008, 369). Givetvis är vi väl medvetna om att yngre människor har lättare att träffa nya 

kontakter i samma ålder i det verkliga livet, men samtidigt anser vi att det borde finnas en stor 

marknad i denna grupp med tanke på den utsräckning som Internet utnyttjas i 

kommunikationssyfte. Vi tror även att med tanke på det förhållandevis stora antalet 

ensamstående som söker en partner, skulle dejtingsidorna ha möjlighet att vara populära bland 

de unga. Med detta i åtanke kommer vi i denna uppsats att arbeta för att få en djupare 
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förståelse för de ungas attityd och hur man i framtiden skulle kunna nå en form av 

attitydförändring hos denna del av Internetanvändarna.

2. Syfte och frågeställning

Som redan nämnts, använder den yngre populationen Internet till stor del för att kommunicera 

och umgås med andra individer. Syftet i denna uppsats ligger därför i att nå en förståelse för 

varför attityden mot dejtingsidor blivit så negativ även om andra Internetsidor används ur ett 

kommunikationssyfte och hur man med hjälp av kommunikation kan nå en förståelse och 

kunna ändra på detta. Med detta i åtanke kommer vår uppsats grunda sig på följande 

frågeställning:  

1. Varför förhåller sig personer i åldern 20-30 år så negativt mot dejtingsidor? 

2. Hur kan man nå en förståelse för den negativa attityden dessa personer besitter och med  

hjälp av detta en attitydförändring genom kommunikationstilltag?

3. Metod:

Detta avsnitt fokuserar på ett antal olika metoder, som vi har valt att använda oss av under 

denna uppsats. Vi börjar med att motivera vårt valt samt presentera vår textanalys med fokus 

på semiotik där vi analyserar två stycken populära dejtingsidor i Sverige. Därefter presenterar 

vi valet för den kvantitativa enkätundersökningen, som en stor del av underlaget kommer att 

grundas i. Vi kommer även att presentera den enkäten vi har använt oss av.

3.1 Motiv till textanalys:

Östbye et al. (2004, s. 65)  diskuterar kvalitativa text- och innehållsanalyser där det bland 

annat tas upp huruvida texter inte alltid är entydiga utan kan ha en mängd olika betydelser och 

tolkningar. Vi studerar två sidor ur ett semiotiskt perspektiv, vilket innebär att relationen 

mellan texten i fråga och mottagaren kommer att tittas närmare på. Med detta i åtanke ämnar  

vi undersöka två populära dejtingsidor; motesplatsen.se och match.com. Vi har valt dessa med 

anledning av att de är två av de största sidorna i Sverige. Enligt Östbye et al. (2004, ss. 67-68) 

kan en semiotisk analys grunda sig i två stycken nivåer, vilka kallas för denotation och 

konnotation. Denotation innebär den första och omedelbara betydelsen som en mottagare får 

http://match.com/
http://motesplatsen.se/
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av ett visst budskap. Enkelt uttryck så ser man och får en direkt uppfattning om vad som finns 

i texten utan att göra en djupare analytisk genomgång av det man ser framför sig. 

Konnotationen å andra sidan innebär att vi går närmare in på djupet av dessa sidor och 

analyserar budskapet i varför och hur de olika uppläggen på sajterna görs (Östbye et al. 2004, 

 s. 67). Vi kommer även att granska fascinationen för hur dejtingsidor anses och hur det kan 

tilltala de äldre människorna istället för den berörda åldersgruppen och varför en viss attityd 

kan tolkas på ett visst sätt. 

3.2 Motiv till kvantitativ metod:

Den första reflektionen som bör tas ställning till vid en kvantitativ analys är huruvida man ska 

kunna arbeta för att nå ett så stort antal olika människor i den berörda målgruppen. Fokus 

ligger i att se på hur attityden hos personer i den berörda åldersgruppen är mot dejtingsidor. 

Med detta i åtanke kommer rapporten till stor del grunda sig i numeriska och mätbara 

observationer, vilket är ett argument för kvantitativ metod (Backman 2008, s. 33). Målet 

ligger i att arbeta för att få ett så representativt urval som möjligt, vilket innebär att de  

personer som väljs ut till att delta i undersökningen motsvarar helheten av den större 

populationen (Trost 2007, s. 29). Detta för att  kunna få en bild av hur den dominerande 

uppfattningen är mot dejtingsidor i vår berörda åldersgrupp. 

Ytterligare är det av hög relevans att rikta sitt budskap korrekt då man har tydlig information 

om vem man vill vända sig till och dessutom kunna se vad och vilken information man bör 

använda sig av att föra ut för att ens budskap ska bli så tydligt som möjligt (Sepstrup 2001, s. 

151) . Med detta i åtanke vill vi rikta denna uppsats mot 20-30 åringar i Sverige med tillgång 

till Internet som kommunikationskälla. 

Fortsättningsvis skiljer sig begreppen målgrupp och mottagargrupp åt. Målgruppen betecknar 

de avsedda mottagarna för meddelandet och det är vanligt i planerad kommunikation att  

använda detta begrepp (Windahl 1992, s. 12). Respondenterna kommer att rekryteras via 

sociala medier på Internet, e-mejl och förfrågningar på olika fakulteter inom Lunds 

Universitet. Målet ligger vid att hålla undersökningen öppen och arbeta för fler respondenter 

fram tills att vi anser att vi inte får ut mer av varje respondent dvs tills dess att 

undersökningen börjar kännas mättad.
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3.3 Enkät:

Ekström och Larsson (2010, ss. 87-88) skriver att enkätundersökningar vanligen är den bästa 

metoden för att undersöka attityder eller beteenden hos en grupp människor som inte går att 

observera direkt. Med hjälp av enkätundersökningen kan information samlas in genom att ta 

reda på människors attityder samtidigt som en liten grupp tillåts representera en större 

population. Eftersom de ungas attityd mot nätdejting kommer att undersökas, lämpar sig 

enkätmetoden utmärkt för undersökningen (Ekström & Larsson 2010, s. 87). För att även ge 

oss möjlighet att få veta lite mer om respondenternas personliga åsikter har ett par frågor 

utformats så att de med egna ord kan beskriva sina åsikter, detta görs dock endast på några 

enstaka rader. Enkäten har en form av webbenkät och valet av detta grundar sig i att det är ett  

kostnadseffektivt och ett relativt smidigt sätt att samla in data (Trost 2007, s. 127). Enkäten 

kommer att skickas ut till respondenter och de som inte nås via mejl, får klicka sig in på sidan 

för att besvara på frågorna. Det som ska tas i beaktande med tanke på webbenkäter är att en 

person kan svara många gånger på enkäten och då detta är icke önskvärt kommer en cookie 

placeras på besökarens dator då han eller hon fått frågan att delta, för att hindra en och samma 

person att svara många gånger (Trost. 2007, s. 129). Respondenterna i enkätfrågningen 

kommer vara anonyma även mot forskarna i den mån att endast kön, ålder och IP-adress 

kommer att vara givna. Eftersom frågorna som besvaras kan upplevas vara känsliga, kommer 

respondenterna försäkras om en konfidentiell behandling. Detta även för att respondenterna 

ska besvara enkäten så ärligt och djupgående som möjligt. Total anonymitet kommer dock 

vara svårt att lova, eftersom det minskar informationsvärdet i deras uttalanden och 

presentationsformen i rapporteringen blir vag. (Ekström & Larsson 2010, s. 75)
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4. Teori 

Teoridelen är uppbyggd enligt olika teman som bygger på vår enkätstudie, textanalys och ett 

antal andra teoretiska verktyg. Först kommer vi att diskutera hur man kan hitta liknelser och 

jämföra dagens konsumtionssamhälle med dejtingsidor. I följande del diskuterar vi Internets 

uppbyggnad och funktion, samt dess integrering i vårt dagliga liv. Vi kommer även att granska 

de ungas Internetvanor. Därefter kommer vi med hjälp av olika teoretiska verktyg att 

presentera ett förslag på en attitydförändring med inslag av strategiska 

kommunikationsteorier. 

4.1 Konsumtionsliv och Internetdejting:

I boken Konsumtionsliv diskuterar Bauman (2007, s. 21) kring konsumtionssamhället i 

dagens västländer. I denna bok läggs betoningen vid att människor i dagens samhälle är 

beroende av konsumtion och att det har gått så långt att man nu inte längre konsumerar efter 

behov utan snarare efter begär. Bauman (2007, s. 22) hävdar att det man köper och äger 

präglar den person man är. Detta kan även händras till hur människor agerar på olika 

communities via Internet. Personer har börjat se och tolka varandra som varor då man väldigt 

enkelt kan få nya kontakter samtidigt som man kan radera de gamla man inte är intresserad av 

längre. Detta styrks även av Bauman (2003, s. 12) där denne diskuterar kring hur personer 

som agerar på nätet själva uttrycker sig:   

“you can always press delete” (Baumann 2003, s. 12)

Dejtingsidor kan ses som en slags Internet Community där folk söker efter nya kontakter. På 

dessa sidor väljer medlemmarna att själva bestämma vilka delar man vill lämna ut om sig 

själv. Detta leder då till att personer på dessa sidor bygger upp en identitet likt 

konsumtionsvaror där andra medlemmar kan klicka sig fram och tillbaka för att se vilken vara 

som passar dem bäst. Detta resulterar i att personer bygger upp en slags idealbild av sig själva 

för att minimera risken att inte bli vald av någon dvs. likt hur försäljare tenderar bygga upp 

sin produkt för att få den att se så bra ut som möjligt. Att personer sedan tar så lätt på ett 

förhållande och därmed ofta avsäger sig ansvaret i en relation är enligt Bauman (2007, s. 23) 

en effekt av konsumtionssamhället. 

I dessa communities i samband med ungas frekventa Internetanvänding (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2008, s. 369) och association till konsumtionssamhället där det vanligen strävas 
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efter att visa upp en slags idealbild av en själv så skulle det kunna antas att denna möjlighet 

att till viss mån kunna rekreera sig själv skulle tilltala unga att bli medlemmar av dejtingsidor  

och skapa positivare associationer med dem.

En av de största engelska dejtingsidorna (parship.co.uk) gjorde en undersökning i England år 

2005 med resultatet att två tredjedelar som använder någon form av dejtingtjänster (ca 3,6 

miljoner) använde sig av Internet som hjälpmedel. Under detta år omsatte Internetdejting 140 

milj. kr och omsättningen förväntades stiga till det fyrdubbla 2008 (Bauman 2007, s. 22). 

Bauman fortsätter med att människor vill gå med på dejtingsajter för att undvika “den risk och 

förutsägbarhet som är förenad med möten ansikte mot ansikte”. Internet verkar vara en 

säkrare och mer kontrollerad plattform att träffa folk för dem som är rädda att vara ensamma, 

samtidigt som vissa hyser en rädsla för att träffa personer face-to-face, vilket tenderar hålla 

dem borta från det verkliga livet. 

Bauman förklarar att personer som väljer att använda dejtingsidor är lockade av att 

dejtingsidorna är en del av den användarvänliga konsumtionsmarknaden. Varje steg i 

processen är lätta och säkra och utan några skyldigheter. Det negativa som dock bör betänkas 

med detta fenomen är att man kan bli bekväm och kräsen av att endast kunna klicka in sig och 

studera någon utan några krav eller ansvar. (Bauman 2007, s. 23) Idag kan dejtingsidor och 

andra Internetfenomen ses som självklara delar av vårt konsumtionssamhälle, men så har det 

inte alltid varit, vilket kommer att presenteras följande stycke. 

4.2 Internet - en del av vårt liv: 

Datorer och Internet är ett relativt nytt fenomen i vårt samhälle. Dessa hade sitt inträde i de 

svenska hemmen från två olika håll; från de unga samt från de som spelade datorspel. 

Följaktligen har datorer domesticerats och blivit en självklar del av hemmen (Hadenius, 

Weibull & Wadbring 2008, s. 120). Fortsättningsvis skriver Hadenius att Internet är en kanal 

för informationsspridning och två olika användningssätt kan urskiljas; det första är sajter där 

enskilda användare bidrar till skapandet av information och det andra är sajter där användare 

kommunicerar med varandra (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s. 125). Dejtingsidor kan 

antas höra hemma bland de sajter där syftet är att kommunicera med varandra då dessa går ut 

på att folk ska träffa nya människor och kunna knyta nya kontakter. Internets integrering i 

människors dagliga liv (Bakardjieva 2005, s. 37) har således påverkat dejtingsidornas 
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uppkomst och framväxt. Bakardjieva (2005, s. 146) visar i sin bok en rad exempel om 

Internets utvecklingsprocess och hur användningen har ökat och blivit naturligt hos vanliga 

människor. Även om Internetanvändningen har ökat markant sedan dess uppkomst hos 

människor, finns ännu en tydlig klyfta kvar mellan de unga, som började använda Internet, 

och de äldre. Internet är ett medium som uppfyller olika behov och rymmer många tjänster, 

men det som tilltalar de unga är möjligheten att kommunicera, hålla kontakt och umgås med 

varandra (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s. 367). Det intressanta är hur de äldre har 

hittat till en sida som har ett så pass starkt fokus mot just kommunikation och därför kan antas 

tilltala den yngre befolkningen. Bakardjieva förklarar även uttrycket “virtual togetherness” i  

boken Internet Society och diskuterar huruvida efter att personer har låtit Internet bli 

integrerat i ens vanliga vardag så bildas det, likt ovan nämnt, virtual togetherness där så 

kallade virtual communities ger personer möjlighet att komma närmare varandra med hjälp av 

nätet (Bakardjieva 2005, s. 167). Med detta i åtanke bör det kunna förstärkas ytterligare att det 

finns en stor marknad för den aktuella målgruppen då denna dessutom har en stor andel 

personer som har integrerat Internet i sitt dagliga liv i samband med att många av dem kan 

tänkas vara intresserade av framtida sällskap.

4.3 Teoretiska verktyg för attitydförändring: 

Attitydförändringen som önskas nås hos de unga kan liknas vid en kampanj av social 

marknadsföring, då dessa båda har ett antal liknande egenskaper. Social marketing beskrivs 

som användningen av marknadsföringsprinciper och tekniker för att främja en social sak, idé 

eller ett beteende. Kommunikationen är viktig eftersom mottagaren blir medveten om 

erbjudandet genom kommunikation samtidigt som informationen om kundens behov, 

begäranden och resurser är viktiga för sändaren (Windahl, Signitzer & Olson 1992, s. 95). 

 Jämfört med kommersiell marknadsföring arbetar social marknadsföring oftast i mindre 

vinstgivande marknader och marknadssegment. Social marknadsföring tenderar att rikta sig 

mot ‘hard-to-reach’ målgrupper, medan kommersiell marknadsföring riktar sig mot de mest 

självklara målgrupperna (Windahl, Signitzer & Olson 1992, s. 96). Windahl, Signitzer och 

Olson (1992, s. 7) betonar att det finns en klar skillnad mellan sändare och kommunikatör, 

sändaren i detta fall kan ses vara dejtingsidorna själva, men det är vi som fungerar som 

kommunikatörer. Vårt mål är en attitydförändring och som Windahl (1992, s. 7) skriver är det 

lättare att uppnå med hjälp av att tydligt sätta upp klara delmål för att slutligen nå 
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huvudmålet. Vårt huvudmål är förbättra attityden hos de unga angående dejtingsidor och få 

dem till mer aktiva användare. För att kunna nå detta mål, har vi som delmål att öka 

medventenheten om dejtingsidor samt att skapa positiva associationer till dem. Vidare 

fortsätter Windahl att med hjälp av kommunikation kan mycket åstadkommas och olika 

metoder används för olika syften. Metoden som passar bra för dejtingsidor är så kallade low-

cost loudspeaker där stora grupper nås samtidigt med hjälp av masskommunikation, vilket 

exempelvis kan innebära storskalig tv- och Internetreklam osv (Windahl, Signitzer & Olson 

1992, s. 36).Ytterligare en teori som nämns för att bidra till en framtida attitydförändring är 

Agenda-setting, som är ett publikperspektiv och beskriver hur man ska arbeta för att föra upp 

olika agendor i samhället (ex samtalsagenda, medieagenda) för att därmed skapa en större 

medvetenhet och diskuterbarhet kring det aktuella ämnet i fråga (Sandberg 2002, s.109). Just 

agenda setting anses hos många vara det första steget i en personlig informationsprocess som 

kan leda till en framtida attitydförändring (Linderholm 2002, s. 241) 
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5. Analys

I analysen har vi valt att börja med en textanalys med inslag av teoretiska modeller för 

attitydförändring som vi presenterade ovan. Sedan analyserar vi och jämför dejtingsidor med 

dagens konsumtionssamhälle och hittar liknelser med dessa, samt hur konsumtionssamhället 

påverkar på hur vi ser på detta fenomen. Avslutningsvis kommer vi att bekanta oss med de 

ungas Internetanvändning hur den negativa attityden mot dejtingsidor motsätter sig den annars 

kommunikativt präglade Internetanvändningen bland denna grupp. 

Dejtingsidor såg dagsljus med Internets uppkomst och inledde en ny era för att kommunicera 

med andra människor. Idag har dejtingsidorna nått en stor publik och blivit ett populärt 

medium för att träffa folk och umgås med andra. Idén med dejtingsidor är att logga in på 

sidan och skapa en profil. Profilen fungerar som ett virtuellt ‘jag’ och eftersom man inte 

träffar personer i det verkliga livet, utan på en virtuell plattform fungerar profilen som en 

slags avbild av en själv.

I profilen kan personen lägga upp bilder, berätta om sig själv, sina intressen och vad han/hon 

är ute efter. Meningen med dessa sidor är att personer med liknande intressen lätt ska kunna 

hitta varandra, vilket kan vara svårt för många i det verkliga livet. På dejtingsidor kan 

personen förbigå människor som inte faller dem i smaken och direkt kontakta personer som 

verkar vara intressanta. 

5.1 Semiotik och attitydförändring:

I följande del av analysen kommer vi att analysera match.com och motesplatsen.se utifrån ett 

semiotiskt perspektiv. Vi kommer även att ha inslag av olika teoretiska modeller av strategisk 

kommunikation med hjälp av vilka vi vill nå en attitydförändring. 

5.1.1 Dejtingsidor vid en första anblick: 

Vid en första denotering av motesplatsen.se får man som besökare se en informationsvideo, 

som är fullproppad med information om hur man söker upp potentiella partners. Denna video 

anser vi ge ut alltför mycket information på en gång och det är svårt att ta in allt som snabbt 

kommer till en. Speakerrösten i videon talar med en väldigt informativ röst och 

bakgrundsmusiken förmedlar enligt oss ingen form av känsla för välbehag. 

Match.com å andra sidan har vid vad man först kan tolka via en denotering valt ett lite 

http://motesplatsen.se/
http://match.com/
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annorlunda upplägg i jämförelse med mötesplatsen på sin hemsida. Här får man endast se en 

bild av två personer som ser förälskade ut och som står på en strand och tittar ut över havet. 

Det enda ytterligare som syns  på sidan är ett erbjudande om att bli medlem. 

Man får sedan efter inloggning se fler skillnader mellan match och mötesplatsen. På 

mötesplatsen ges man först information om vem som har tittat på ens sida och vilka nya 

singlar som finns. Efter inloggning på match.com så ges man istället möjlighet att se vilka 

som är online för att därmed exempelvis kunna chatta med dessa. 

5.1.2 Djupare tolkning av dejtingsidor: 

Om vi vidare konnoterar sidorna blir vårt mer djupa tolkande av mötesplatsens ovan nämnda 

 video mer en känsla av en klassisk flygplansvideo som man får se innan man startar, dvs hur 

ska du klara dig när det värsta håller på att inträffa. Vi skulle föredra att videon förmedlade en 

känsla av att man ges en möjlighet att hitta någon annan. Som vi tolkar det, visar videon upp 

det som en slags sista chans att hitta sin partner, vilket vi tror får svårt att locka framtida yngre 

medlemmar. 

Här kan vi vid ett första intryck uppfatta något som inte är direkt riktat till ungdomar, utan 

snarare kan man tänka sig att dessa sidor försöker nå ut till den äldre delen av befolkningen. 

Vi som kommunikatörer vill förmedla budskapet att dejtingsidor är något “coolt” och häftigt.  

Detta skulle även kunna styrkas med hjälp av en av respondenterna i vår undersökning 

angående frågan om vad som skulle kunna få honom att gå med i en dejtingsajt: 

“coolare sidor med coolare gäng” 

Detta tycker vi visar på att det finns ett intresse för ungdomar att ta sig till en dejtingsida om 

kommunikationen utåt skulle förändras så att dejtingsidor inte behöver uppfattas som töntiga. 

Vi intresserar oss av att förmedla ett budskap där man kan nå ut till folk på ett vis att 

mottagaren kan uppfatta sajten som att den skulle vara häftigare än de redan existerande 

sidorna och därmed visa på att detta inte är något endast för äldre eller “konstiga” personer, 

likt hur ett par respondenter i vår undersökning uttrycker det:

“För att jag misstänker att det mest finns muppar där”

“tycker dejtsajter är bara tjafs! Det är bara töntar som använder sig av dejtsajter”
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Ytterligare innehåller förstasidan på motesplatsen.se berättelser om tidigare lyckade par. Man 

har även en chans att titta på personer som redan innan är medlemmar, vilket är en relevant 

skillnad i jämförelse med match.com där man inte erhåller någon information alls om vilka 

personer som kan befinna sig inne på själva sidan. 

Vidare granskat har personerna på mötesplatsens framsida ett utseende som många anser vara 

snygga, vilket med all säkerhet inte är en slump, då det kan antas ha en positiv effekt på 

personer i alla åldersgrupper att medlemmarna är attraktiva. Problemet med dessa anser vi 

dock vara att mystiken försvinner i och med att man kan gå in och titta på profiler och 

personer som är medlemmar. Istället tror vi att yngre personer har större möjlighet att lockas 

till en plats där det finns en form av mystik och en mer spännande image än vad exempelvis 

mötesplatsens första sida har. Redan innan en person bestämmer sig för att bli medlem, kan 

denne välja att klicka bort om utbudet inte verkar vara tillfredsställande, vilket kan göra att  

man tappar en hel del från den berörda åldersgruppen redan i detta skede.

Vid konnotering av match.com kan vi se att detta ovan nämnda par står och ser förälskade ut 

samtidigt som att de tittar ut mot havet. Detta bör ha som symbolik att man som besökare ska 

känna att man vill uppnå detta själv också. Bilden utstrålar, kärlek, romantik och trygghet,  

något som säkert kan locka många. Detta är dock fortfarande mer stiligt än vad det är häftigt 

och enligt vår mening är detta inte heller något som borde tilltala speciellt många ungdomar  

även fast vi kan se att denna sida har en aning mer mystik och hemlighetsmakeri runt sig.

Något vi dock anser vara ett problem är att bilden på match.com överlag innehåller relativt 

svaga färger, de använder sig mycket av blått i olika nyanser, vilket anses ge en lugnande 

effekt. Bakgrundsfärgen är ljusbeige, som får sidan att, enligt oss, se färglös och tråkig ut. 

Tanken är antagligen att det ska bringa lugn men samtidigt tycker vi att detta är något som 

känns mer riktat mot den äldre delen av befolkningen. För att göra detta lite mer hippt och 

häftigt, vilket lättare kan dra till sig yngre personer så bör det användas starkare färger och 

snarare något som mer drar ögonen till sig.

Om vi sedan djupare tolkar sidorna efter inloggning kan vi på mötesplatsen upptäcka att fallet 

med mycket snygga personer inte alls stämmer på samma sätt, anledningen till att de 

“snygga” människorna läggs på framsidan anser vi vara ganska självklar, dvs. man ska få folk 

att tro att medlemmarna här ser bra ut. Första sidan på mötesplatsen efter inloggning är 

väldigt informativ, det finns mycket fakta om ens egen profil, andra singlar som sajten anser 

vara lämpade för den inloggade och reklam om bättre medlemskap (ex. V.I.P). Vi tolkar sidan 

http://match.com/
http://match.com/
http://match.com/
http://motesplatsen.se/
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som ganska förvirrande eftersom vi inte riktigt vet var vi ska titta och vad vi ska klicka på. Vi 

tycker dock att upplägget av sidan liknar en manual, där allting står framme och man behöver 

inte leta efter något för att kunna använda sidan. Detta är ytterligare en orsak till att vi tycker  

att sidan är riktad mer åt den äldre befolkningen, de äldre är inte lika vana Internetanvändare 

och kan antas behöva tydligare sajter där de inte själva behöver leta upp något utan allt står på 

framsidan. 

Vi tycker att sidornas väldigt informativa karaktär kan anses vara för mycket för de unga, 

eftersom det blir jobbigt att ha allt på en och samma plats, speciellt när sidan inte är så 

estetiskt tilltalande. Vi upplever inte heller någon exklusivitet på mötesplatsen då sidornas  

utseende är en aning intetsägande och de ser ut som om de har blivit snabbt uppbyggda utan 

någon speciell baktanke eller design med skapandet. 

Även efter inloggning på match.com blir bristen på färger än mer tydlig och sidan känns inte 

som att den sticker ut på något vis. Detta kan vara ett problem om man skulle vara intresserad 

av att rikta sig mer mot den yngre åldergruppen, då detta likt mötesplatsen inte förmedlar 

något som varken är vidare häftigt eller “inne”. På match.com kan vi se vilka singlar av 

motsatt kön som är medlemmar, detta för att det ska vara lättare att börja chatta. 

Detta är en aning mer åt virtual community hållet, vilket kan tyckas skulle kunna attrahera 

ungdomar mer då det främst är denna generationen som har en stor vana vid chatter och 

communities osv. Detta kan även bevisas med hjälp av en respondent som svarar följande 

angående sin syn på dejtingsidor: 

“Jag förstår varför folk gör det, det är ju ytterliga ett sätt för folk att träffa nya människor.  

Personligen ser jag t.o.m facebook som en dating sajt, eller snarare att den har potentialen  

till att bli en”

Vi tror att match.com med detta vill sänka tröskeln till att ta kontakt med någon i och med att 

det är lättare att börja chatta när de som är online ställs framför en som i ett skyltfönster. Då 

behöver man inte själv börja leta upp någon. För att hitta de andra funktionerna som erbjuds 

måste man dock navigera själv på match.com, då allt är inte framme på första sidan. Vi tror att  

detta kan vara mer lämpligt för unga eftersom man har möjligheten att själv upptäcka sidan. 

Problemet här anser vi dock vara att det är mer stilrent än häftigt, det vi skulle önska är att de 

meddelanden som sänds ut till de unga är mer tilltalande och därför anser vi att det kan finnas 

ett behov av bilder som kan konnoteras till ett “coolare” budskap för att kunna locka 

http://match.com/
http://match.com/
http://match.com/


13

vår berörda åldersgrupp. 

Istället för att känna att man är medlem av ett häftigt gäng, kan vi tänka att många ungdomar  

kan känna det som om alla “outsiders” har hittat till både motesplatsen.se och match.com och 

därmed inte känner någon speciell känsla av samhörighet. Vi tror att en känsla av samhörighet 

och tillhörande till en grupp skulle få unga mer positivt inställda mot dejtingsidor och därmed 

kunna få dem mer aktiva.

5.1.3 Attitydförändring

Som ovan nämnt kommer vi att använda oss av social marknadsföring, vilket ofta är 

förknippat med att man vill uppnå en förändring i samhället och en attitydförändring hos ett 

stort antal människor. Som Windahl (1992) säger är denna metod normalt inte förknippad med 

kundorientering för att kunna tjäna pengar utan grundar sig istället i det faktum att man vill  

göra samhället en tjänst. Vi vill, med hjälp av en attitydförändring hos de unga, minska 

ensamheten i samhället. Vi anser att detta är möjligt om vi lyckas få de unga att förhålla sig  

mer positiva mot dejtingsidor och även använda dem i större skala. Vi vill att de unga ska få 

upp ögonen och förstå att dejtingsidor skulle kunna fungera som en kommunikationskanal för 

dem och att man inte måste vara äldre eller “udda” för att kunna använda sig av denna typ av 

sidor. Med detta i åtanke kan vi arbeta för att uppnå vårt mål med hjälp av kampanjer, som 

riktar sig till en stor massa. Med hjälp av dessa kampanjer ska folk ges möjligheten att få upp 

ögononen för fenomenet dejtingsidor, då de blir synliga i gatubilden. Detta gör vi genom att 

rikta vårt budskap till dem med hjälp av olika kanaler dessa personer normalt använder. Vi 

kommer främst att nå ut till de unga via Internet och via sidor som frekvent används, eftersom 

de är vana Internetanvändare och då dejtingsidornas scen är Internet. Vi tror att vi genom detta 

kan få dem att förstå att dessa sidor är något de kan utnyttja istället för att omedelbart ställa  

sig negativa till och ignorera. I framtiden tror vi att en attitydförändring och en ökad 

acceptans för dejtingsidor skulle kunna göra nytta för många personer som idag kan ha 

problem med att träffa potentiella partners i det verkliga livet. Då kunde de personer som är 

obekväma med att träffa folk i det verkliga livet istället ta hjälp av datorn och Internet för att  

göra detta, vilket hade kunnat göra deras liv en aning lättare. Samtidigt skulle dejtingsidor 

kunna betraktas mer som samlingsplatser för personer med samma intressen och en virtuell 

plattform för att träffas och umgås med andra, detta tror vi också kunde minska känslan av 
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ensamhet. 

Vi tror inte att de unga upplever att den nuvarande reklamen och annonseringen är riktad mot 

dem och bland annat därför väljer de bort att använda sidorna. För att fånga de ungas 

uppmärksamhet vill vi ta hjälp av olika kanaler som används av de unga. En av de kanaler vi 

främst planerar att använda oss av är annonsering på sociala medier och olika virtual 

communities. Vi tror att de ungas attityd kan ändras om de ser reklam om dejtingsidor på 

sidor de använder ofta, eftersom dejtingsidor då väcker positiva associationer. Samtidigt ska 

reklamen vara mer tilltalande och riktad mot de unga, eftersom vi anser att både match.com 

och mötesplatsen.se är relativt oattraktiva. Utöver detta kan problemet antas vara att  

kommunikationen som nu sker mellan dejtingsidor och användare inte tilltalar de unga och 

därmed leder till en negativ attityd. Vi anser att detta problem är möjligt att åtgärda med hjälp  

av rätt typ av kommunikation och därför anser vi att kommunikation riktat direkt till de unga 

kan påverka deras attityd och uppfattning om dejtingsidor.  Motiv till att detta ska göras styrks 

även av en respondent angående frågan vad som skulle kunna få denne att gå med i en 

dejtingsajt: 

“Rekommendation av vänner. Reklam inriktat på yngre användare.”

Vårt mål är en attitydförändring och som Windahl (1992, s. 7) skriver är det lättare att uppnå 

med hjälp av att tydligt sätta upp klara delmål för att slutligen nå huvudmålet. 

Huvudmålet, som definieras först, är att “förbättra attityden mot dejtingsidor hos de unga och 

få dem att använda dejtingsidor i större utsträckning”. Delmålen som nås för att uppnå 

slutmålet vore i detta fall att “öka medvetenheten om dejtingsidornas existens bland de unga” 

och “skapa positiva associationer till dejtingsidor”. Vi tror att om vi lyckas nå dessa delmål, är  

en attitydförändring lättare att åstadkomma. Vi kommer att använda oss av metoden 

bombmatta, dvs vi kommer att sprida vårt budskap i stor skala genom tv- och internetreklam 

under en kort tid. Detta kommer att öka medvetenheten bland de unga som använder sociala 

medier, eftersom de hela tiden ser de meddelanden som vi skickar, vilket kommer att påverka 

dem förhoppningsvis åt ett håll där en attitydförändring kan uppnås. Dessa metoder tillhör den 

så kallade low-cost loudspeaker, vilket innebär att en stor mängd människor nås och att 

kostnaden för varje person man når är låg. Detta är en bra metod då man använder sig av en 

bombmatta och kommer därför att vara effektivt i arbetet att kunna nå ut till ett stort antal 

http://match.com/
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personer på en gång och påverka dem. Vad vi för övrigt som kommunikatörer skulle kunna 

göra för att motverka den dåliga attityden kan exempelvis vara att använda sig av den ovan 

nämnda agenda-setting teorin där vi kan påverka inflytelserika personer och så kallade 

opinionsledare för att därmed kunna arbeta för att förändra attityden. En sådan person kan 

exempelvis vara en kändis med ett stort infltande på den berörda åldesgruppen. Personerna 

skulle användas i syfte att tala och skriva gott om fenomenet i fråga och därmed föra upp det 

på de olika samtalsagendorna som finns hos folk och skulle därmed kunna ge en betydligt mer 

positiv klang åt ämnet, vilket kan generera i att fler personer kan ta till sig dejtingsidorna i  

framtiden. 

5.2 Dejtingsidor som ett skyltfönster och hur de uppfattas:

I enkätundersökningen, som en stor del av denna uppsats grundar sig på, framkommer det 

tydligt att det finns en negativ attityd mot dejtingsidor. En av respondenterna i 

enkätundersökningen uttalar sig så här: 

“tycker dejtsajter är bara tjafs! Det är bara töntar som använder sig av dejtsajter“

Vi tycker att detta citat beskriver väl hur de unga förhåller sig till dejtingsidor och varför de 

väljer att förbigå dem. Det är uppenbart att dejtingsidor har en negativ klang hos de unga och 

detta kan bero på hur dagens konsumtionssamhälle påverkar oss och vår självbild. Vi 

illustrerar detta med en metafor för ett skyltfönster, vilket i sin tur kan styrkas med Baumans 

(2007) teorier om konsumtionsliv. Då en person går förbi ett skyltfönster kan denne stanna för 

att titta om det finns något intressant där. På samma sätt kan en person gå in på en dejtingsida 

och utifrån vad som visas på förstasidan kan denne välja att antingen klicka sig vidare eller, 

om personen hittar något intressant logga in på sidan. Likt hur en butiksägare sätter sina 

“bästa” produkter i skyltfönstren för att locka in människor från gatan, lägger dejtingsidorna 

de medlemmar som anses vara de mest eftertraktade och åtråvärda på förstasidan. 

Om dejtingsidornas uppfattas vara dåliga och om de unga redan har en bild om hur sidorna är, 

kommer de även fortsättningsvis avstå från dem. Likadant hur en person undviker att gå in i 

en affär om han/hon redan har den uppfattningen att affären inte tilltalar denne. Följande 

uttalande är en orsak till varför en respondent inte går med på en dejtingsida:

“För att jag misstänker att det mest finns muppar där.”
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Som Bauman säger, präglar det vi konsumerar den vi är. Om unga då anser att dejtingsidor har 

en negativ prägel på sig själva och sina identiteter så låter de bli att använda dem även om de 

faktiskt skulle vara intresserade. Samma fenomen gäller vid ett skyltfönster. Om en ung 

trendkänslig person går förbi ett skyltfönster och ser något han/hon vill ha kan denne låta bli 

att gå in och köpa varan om den anses vara “ute”. Varan ses då ha en en negativ prägel på 

självbilden, vilket i slutänden leder till att den inte konsumeras.

Vi tror även att den negativa stämpeln som de unga upplever hos dejtingsidor kan vara 

känslan att inte ha blivit vald. Då valet tas att gå med på en dejtingsajt har personen den 

känslan av att inte ha blivit vald “innan” i verkliga livet och därmed medgett till sig själv att  

han/hon behöver hjälp med att hitta någon. Detta styrks med respondenten som nedan hävdar 

hur patetisk denne skulle vara om hon skulle gå med på en dejtingsida.

“...jag ansåg att jag skulle vara ganska patetisk om jag gick med i i datingssajt. Typ "är jag  

verkligen så här desperat?”"

Den negativa attityden mot dejtingsidor kan grunda sig i den känsla av att man anser sig vara 

misslyckad och impopulär om man inte har lyckats hitta någon i det verkliga livet. Då kan 

man tycka att det är patetiskt att gå med på en dejtingsida och medge för både andra och sig 

själv att man behöver hjälp på dejtingfronten. Dejtingsidor är och uppfattas vara hjälpmedel 

för dejting och det kan vara jobbigt för unga vuxna att medge att hjälp behövs, eftersom vi av 

media och samhället insocialiserats till att en person i denna ålder ska kunna träffa folk och 

klara detta på egen hand. Detta trots att det med stor sannolikhet finns en betydande andel runt 

om i landet som inte alls klarar av eller vill leta upp en partner utan hjälp. Vi tycker att  

nätdejting ändå kunde vara något som lämpar sig för de unga eftersom det är ett väldigt 

användarvänligt sätt att träffa folk. Som Bauman (2007) säger är nätdejting en del av det 

användarvänliga konsumtionssamhället och det går lätt att klicka sig vidare utan några 

skyldigheter. Nätdejting kan jämföras med onlineshopping, som blivit ett väldigt populärt 

fenomen. När man onlineshoppar kan man lugnt leta efter det man vill ha och sedan få det 

hemskickat med hjälp av ett par klick. Även om principen med hemleverans logiskt nog inte 

är likadan på dejtingsidor så fungerar processen på ett liknande vis och om “varan” inte 

motsvarar de förväntnigar man hade, kan man bara klicka sig vidare och radera eller ignorera 

det man inte är intresserad av. 

Ytterligare tycker vi att den makt man besitter skulle kunna locka till sig unga och istället för 
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att bli bortstött ges man möjlighet att vara den som stöter bort och man skulle känna sig 

snarare över- än underlägsen. Om man då har misslyckade förhållanden i bagaget och ofta 

känt sig dumpad, tänker vi oss att den känslan att ha makt och att vara överlägsen skulle vara 

något som tilltalar de unga. Till skillnad från att träffa folk face-to-face, finns det varken några 

skyldigheter, krav eller ansvar då personen ändå är gömd och säker bakom en skärm. Om en 

person börjar “träffa” någon på en dejtingsida, men sedan ändrar sig är det även lättare att 

avsluta “förhållandet” än vad det vore i det verkliga livet (Bauman 2007, s. 23).  

Vi tror att den negativa stämpeln som följs av att konsumera dejtingsidor beror mycket på 

rädslan att inte bli vald och att bli ignorerad av en främling, men vi tror att ångesten och 

fruktan för dessa omständigheter är relativt ytliga orsaker som grundar sig i något djupare.

Vi tror alltså att det är finns en underliggande rädsla som är kärnan till den negativa attityden.  

Om en person går med på en dejtingsida medger denne då att han/hon är misslyckad. Om 

personen känner sig misslyckad och tror att han/hon är oönskad pga dåliga erfarenheter, 

skapar denne en profil på en dejtingsida där han/hon bygger upp en perfekt avbildning av sig 

själv. På profilen läggs då bara snygga bilder upp och positiva egenskaper tas fram, för att ge 

en åtråvärd och idealbild av sitt eget jag, för att få så mycket positiv uppmärksamhet som 

möjligt. 

Om han/hon ändå visar sig vara oönskad och oattraktiv blir denna redan existerande känsla av 

misslyckande ännu djupare och detta kan då bidra till ytterligare mer negativ inställning mot 

dejtingsidor. Samtidigt bidrar detta till en rädsla och de unga kan till viss del använda denna 

negativa attityd och inställning som en försvarsmekanism till att inte bli medlemmar. 

5.3 Trots allt är unga potentiella framtida nätdejtare:

Som Hadenius (2008) skriver, var det de unga som först började använda Internet och tog 

Internet till de svenska hemmen. Även om de unga använder Internet främst i kommunikativa 

syften, är det den äldre befolkningen som tagit till sig dejtingsidorna. Ovan har vi diskuterat 

olika bidragande faktorer till den negativa attityden de unga har mot dejtingsidor och enligt  

vår enkätundersökning har 93% aldrig testat på nätdejting. Samtidigt är 58% av 

respondenterna singlar och då kan vi fråga oss varför de unga inte skulle använda dejtingsidor 

i kommunikationssyfte och hjälpmedel för dejting och därmed minska ensamheten i 

samhället. Som Bakardjieva skriver, har Internet integrerats i vårt samhälle och blivit en 

naturlig del av vårt liv och eftersom de unga redan använder Internet som ett 
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kommunikationsmedium anser vi att det finns potential för att få dem använda dejtingsidor.  

Om vi lyckas med den attitydförändring vi diskuterar ovan, anser vi det möjligt att integrera 

dejtingsidor i de ungas Internetvanor. Vi tror även att de unga kunde gå förbi de äldre 

angående användning av dejtingsidor, då det ännu idag finns en klar klyfta mellan yngre och 

äldre Internetanvändare och de unga kan antas följa utvecklingen lättare. Vi tror att en 

dejtingsida som mer liknar en virtual community kunde vara mer lockande och attraktivt.  

Anonymiteten på Internet som skrämmer många av respondenterna skulle även den minska 

om virtual community-egenskapen skulle framhävas, detta eftersom man då inte nödvänligtvis 

skulle känna samma press att hitta “den rätte” utan snarare leta efter folk man har något 

gemensamt och kan trivas med. Följande respondenter uttrycker sin skräck för anonymiteten 

som finns i samband med Internetdejting:

“man vet ju inte vilka psykopater som myser omkring där.”

“ Dessutom är jag sjukt rädd för anonymiteten på nätet, som sagt vet man aldrig vem som 

egentligen sitter bakom skärmen”

För att minska oron och osäkerheten angående anonymiteten kunde vi som kommunikatörer 

även visa att det faktiskt kan finnas en större säkerhet i att sitta bakom en skärm där ingen kan 

röra en till skillnad från klassisk face-to-face dejting där du kan få träffa en person från första 

början utan att ha någon uppfattning alls om personen i fråga. Ges man möjlighet att, som på 

en dejtingsajt, interagera med denna person i början så får man en större möjlighet att lära 

känna denne innan man träffas i verkliga livet för första gången. Därmed kan det uppfattas 

som ett säkrare alternativ att göra på detta vis om man är intersserad av att testa på 

dejtingkulturen, vilket är känsla som vi vill arbeta för att förmedla ut till de personer som 

känner en större oro för detta. Om vi, som kommunikatörer lyckas med attitydförändringen, 

samt minska rädslan som förknippas med dejtingsidor och de negativa associationerna de har, 

tror vi att dejtingsidor skulle kunna öka sitt medlemsantal bland unga.



19

6. Slutdiskussion:

Vi kommer nu att avsluta arbetet med att diskutera det vi har kommit fram till i denna uppsats.  

Vi ämnar även att ge ett antal konkreta förslag på hur dejtingsidor kunde utvecklas för att nå 

de unga i större skala i framtiden. 

Under uppsatsens gång har vi kommit till insikt att den makt man har på en dejtingsida, dvs 

att man kan ignorera och dumpa den man inte är intresserad av längre är en av faktorerna till 

den negativa attityden. En del av de unga är, som vi tolkar det, rädda för att bli dumpade och 

vill inte utsätta sig för den risken, medan andra gillar känslan av den makt de besitter. Med 

detta i åtanke, tror vi att de unga som redan använder dejtingsidorna gillar denna makt mer än 

vad de är rädda för den. Som konstaterat, är ändå majoriteten av de unga inte medlemmar och 

har en negativ attityd mot dejtingsidor. För att få den negativa attityden att minska, måste 

känslan av osäkerhet och rädsla avta. Vi tror att detta kan uppnås om dejtingsidor skulle 

lyckas med att presentera sig själva mer som communities med en inriktning på dejting. Detta 

skulle reducera den stress och press man känner att hitta den rätte och därför skulle man inte 

heller känna sig så sårbar om man blev dumpad av någon. 

För att få en förståelse för den negativa attityden måste vi även ta i beaktande den 

underliggande känslan av misslyckande många upplever då de skulle gå med på dejtingsidor, 

likt hur en av många respondenter med liknande åsikter uttrycker det: 

“...sånt verkar bara ganska desperat”

Många respondenter i vår undersökning skulle uppleva sig vara desperata och sorgliga 

personer om de skulle välja att gå med, som citatet tyder. Denna uppfattning att bara 

“misslyckade” personer går med på dejtingsidor måste i framtiden ändras. För att få en 

ändring på denna uppfattning, borde dejtingsidor få unga att bli medlemmar innan de känner 

sig misslyckade och dumpade. Dejtingsidorna borde sträva efter att få de unga bli medlemmar 

före en rad med dåliga erfarenheter som påverkar negativt självförtroendet. Då skulle de inte 

heller vara så reserverade och sårbara, utan kunde ta sidorna för vad de är och det skulle inte 

vara hela världen om man skulle bli dumpad.

Även rädslan att bli upptäckt av någon man känner visar på att man har hamnat i det 
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avslutande stadiet av misslyckande om man skulle välja att försöka hitta sin partner med 

dejtingsidor som hjälpmedel, likt hur följande respondent uttrycker sig:

“pinsamt om någon bekant skulle hitta mig där”

Om det anses pinsamt att bli hittad på en dejtingsida är det ytterligare ett bevis på att den 

negativa prägeln dejtingsidor har på självbilden är en avgörande faktor för den negativa 

attityden och även en ytterligare förståelse till hur den har uppkommit. 

Vi tror även att de unga inte vill associeras med samma sidor som de äldre och förstår detta 

eftersom vi själva ingår i den gruppen. Eftersom det är de äldre som tagit till sig dejtingsidor 

fortare och i större skala, tror vi att de unga inte vill gå med i dessa sidor och bli förknippade 

med äldre personer. Detta kan jämföras med skylfönstermetaforen där man kan se att det är få 

unga som vill gå in i butiker som anses vara för “gamla tanter och gubbar” samtidigt som de 

inte vill se sina föräldrar gå i exempelvis samma kläder som dem själva. Vi tror därmed inte 

att de unga vill använda samma arena för dejting som deras föräldrar, familjebekanta eller 

andra släktingar. Vi anser att en dejtingsida som mer framhäver sin ungdomlighet och unga 

medlemmar skulle tilltala de unga i större utsträckning. Likt hur en av våra respondenter 

resonerar kring vad som skulle få honom att gå med på en dejtingsajt:

“Rekommendation av vänner. Reklam inriktat på yngre användare.”

Vi tror att med ett försök av en attitydförändring med inslag av teoretiska modeller, skulle vi  

kunna skapa positiva associationer till dejtingsidor. Om vi lyckas med, som Bauman skriver, 

att dejtingsidor skulle ha en positiv prägel på unga och deras självbild, skulle de använda dem 

i mycket större skala. Vad som skulle kunna leda till att dejtingsidor anses “coola” och 

därmed antas vara något bra för ens självbild, kunde vara att använda förebilder som 

opinionsbildare för att förespråka för dejtingsidor. Vi tror även att med hjälp av rätt slags 

marknadsföring och kommunikation skulle man kunna nå en attitydförändring hos de unga.Vi 

tror att reklam som tar fram dejtingsidornas egenskaper som communities och framhävandet 

av hur många ensamma unga det finns skulle kunna föra fram vårt budskap. Att få reklamen 

verka mer som en kampanj för att föra samman människor, än att endast ge intryck att man 

vill få fler medlemmar och tjäna pengar, skulle vara bättre att locka unga eftersom då skulle  

sidorna kunna uppfattas som mer genuina. 
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Det som ytterligare verkade vara en rädsla bland de unga är anonymiteten på Internet. 

Dejtingsidorna borde försöka försäkra de unga om att sidorna är säkra och seriösa. Detta 

kunde de göra genom att koppla registreringen till ens Internetbank, eftersom då skulle bli 

mycket svårare att ange falska uppgifter. 

Genom en attitydförändring med hjälp av olika teorier tror vi mycket kan åstadkommas, men 

vi anser det är lika viktigt att få de unga att stanna på dejtingsidorna då vi en gång lyckats 

locka dit dem. Detta tror vi skulle kunna uppnås om dejtingsidorna var lite mer uppdaterade, 

modernare och hade finare design, i jämförelse med hur de ser ut idag. Vi föreslår att sidorna 

skulle satsa på mer stilrena och enkla nätsidor, med tuffare bilder med starkare färger. Likt hur 

ett skyltfönster ska vara snyggt och stilrent, men ändå lite speciellt, istället för att vara 

överfullt med saker. Som match.com och motesplatsen.se ser ut idag, kan det vara svårt att få 

de unga tycka att sidorna är häftiga. Sidorna kunde också framställa sig själva mer som 

communities där de har olika aktiviteter och där folk med samma intressen kunde samlas och 

lära känna varandra, som respondenten nedan uttrycker sig:

“...en dejtingsajt med roliga aktiviteter bara för att träffa folk i allmänhet lockar mer.” 

Detta hade också kunnat minska den känsla av att man är misslyckad och pinsam om man är 

medlem. 

Genom att ha undersökt fenomenet internetdejting, förstår vi nu den rådande negativa 

attityden mot dejtingsidor och vad den grundar sig i. Vi tror att de unga är en stor potentiell 

målgrupp för dejtingsidorna och vi kan se att en framtida förändring angående attityden är 

möjlig. Även om den äldre befolkningen har varit snabb att ta till sig Internetdejting, tror vi  

att de unga kan följa efter trenden och börja använda detta som ett ytterligare medium för att  

kommunicera med andra, vilket skulle kunna leda till en reducering av antalet singlar i det  

svenska samhället.
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Bilaga 1: Enkät 

1. Ålder? 

Svarsalternativ: Egen text

2. Kön? 

Svarsalternativ: Man, Kvinna

3. Är du singel? 

Svarsalternativ: Ja, Nej

4. Är du eller har du någon gång varit medlem på en dejtingsajt?

Svarsalternativ: Ja, Nej

5. Varför är du/är du inte medlem?

Svarsalternativ: Egen text

6. Om ja på fråga 4, är du isåfall aktiv användare? 

Svarsalternativ: Ja, Nej

7. Om nej på fråga 4, skulle du kunna tänka dig att bli medlem? 

Svarsalternativ: Ja, Nej

8. Med hänvisning till fråga 7, varför? 

Svarsalternativ: Egen text 

9. Vad är din uppfattning om personer som är medlemmar och spenderar sin 

medievardag på dejtingsidor? 

Svaralternativ: Egen text

10. Om du ej är medlem, vad skulle då kunna få dig att gå med i en dejtingsajt? 

Svarsalternativ: Egen text
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Bilaga 2: Mötesplatsens dejtingsida innan inloggning: 

Mötesplatsens dejtingsida efter inloggning: 
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Bilaga 3: Match dejtingsida innan inloggning:



 

Match dejtingsida efter inloggning: 




