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Sammanfattning

Uppsatsen  behandlar  fenomenet  nätdejting  utifrån  teorier  om  identitetsskapande  och 

konsumtionssamhället. Syftet var att ta reda på hur användare resonerade kring sitt eget och andras 

identitetsbyggande på nätdejtingsidor. För att få en inblick i, och kunna illustrera hur en sådan sida 

kan se ut, valde vi att utgå från Match.com. Detta eftersom samtliga av våra intervjupersoner varit 

medlemmar där, och för att det är det största företaget av sitt slag både i Sverige och i världen. 

Frågeställningarna är:

• Hur resonerar användare av nätdejting-sidor kring sitt eget och andra användares 

framställning genom bilder och text?

• Vad anser användarna vara viktigt för att attraktion ska uppstå via Internet?

• Hur har media och Internet påverkat nätdejtarnas syn på hur kärleksrelationer kan uppstå?

Vi genomförde sex djupintervjuer för att få reda på bakomliggande resonemang hos aktiva eller 

före-detta aktiva nätdejtare. Dessa intervjuer genererade en stor mängd material som vi därefter 

analyserade. 

Vi kom fram till att våra intervjupersoner var medvetna om att det sker ett identitetsbyggande på 

nätdejtingsidan. Det visade sig genom våra intervjuer att bilderna var det främsta instrumentet både 

för att själv konstruera sin identitet och för att skapa sig en uppfattning om andras. Människor har 

en tendens att bilda sig uppfattningar om andra personer på grund av deras utseende. Det finns en 

föreställning  om att  Internet  inte  är  lika ytligt  som verkligheten.  Vi  anser  dock att  detta  är  en 

förlegad syn och att den digitala bildutvecklingen har resulterat i bilder och utseende spelar lika stor 

roll på Internet. 

Vi kom fram till att Baumans teorier om konsumtionssamhället i allra högsta grad är relevanta inom 

detta område. Att skapa en profil på en nätdejtingsida är att skapa ett varumärke och ett försök att 

sälja in sig själv till övriga medlemmar. 



Förord
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1. Inledning
I detta kapitel börjar vi med att ge en allmän inledning om synen på tvåsamheten i samhället och  

nätdejtingens plats i detta. Därefter redovisar vi vårt syfte och frågeställning och avslutar med ett  

stycke om hur sökandet efter en partner utvecklats från kontaktannonser till nätdejting. Vi redovisar  

även lite information om Match.com för att  ge en uppfattning om hur en dejtingsida kan vara  

uppbyggd. För definitioner, se bilaga 1.

Att  det  finns  någon  för  alla är  ett  begrepp  vi  är  uppvuxna  med  och  lär  oss  relativt  snabbt. 

Tvåsamheten  är  idag  normen  i  vårt  samhälle,  trots  det  är  hälften  av  alla  hushåll  i  Sverige 

singelhushåll  (Statistiska  Centralbyrån,  2011).  Redan  från  barnsben  blir  vi  introducerade  för 

sagoböcker där grodan förvandlas till prins efter en kyss eller där prinsessan räddas från den onda 

draken av prinsen och sedan lever lyckliga tillsammans i resten av sina dagar. Samma koncept ser vi 

i många andra böcker, filmer och serier som visas i medierna idag. Men vad händer om man inte 

hittar den rätte? Vad gör man om det inte kommer en riddare på vit häst och knackar på vår dörr, 

eller om grodan inte förvandlas till en prins? Måste man då leva ensam resten av livet om man inte 

hittar någon på det traditionella viset? Så var det kanske förut, men så föddes fenomenet nätdejting!

Dejting i olika former har funnits länge, förr var dock inte utbudet av potentiella partners 

lika stort som idag. Partner valdes utifrån klasstillhörighet, geografiskt avstånd eller beroende på 

vem man blev tilldelad (Giddens,  1999;  23ff).  Tillgången till  olika  kommunikationskanaler  har 

öppnat upp en ny värld och genom globaliseringen är vi inte längre begränsade av tid och rum. 

Teknikens utveckling  har  resulterat  i  att  det  inom loppet  av några sekunder  går  att  inleda  nya 

relationer och prata med andra människor världen över oberoende av vart vi befinner oss. Antalet 

sociala nätverk ökar ständigt i samhället, där det ges möjlighet att interagera med likasinnade eller 

helt ny publik snabbt och enkelt (Papacharissi, 2010; 39ff). 

Mediekonsumtionen och framför allt användningen av Internet ökar för varje år.  Från år 

1999 fram till idag har den genomsnittliga användningen mer än tredubblats.  Numera använder 

84% av Sveriges befolkning över 16 år Internet dagligen (Finndahl, 2010; 10). Att använda Internet 

för att hitta en partner är ett fenomen som ökat i popularitet de senaste åren. I boken Nätdejting –  

allt du behöver veta  (2008) skriver Marie Hagberg och Lisa Bjerre att av Sveriges två miljoner 

singlar, har hälften någon gång provat på nätdejting. Framväxten av olika dejtingsidor har ökat i 

Sverige de senaste åren och idag inte längre tabu att använda digitala hjälpmedel för att träffa en 

framtida partner (Hagberg & Bjerre, 2008; 21). Förändringar i de traditionella sätten att umgås på, 

ökad rörlighet i samhället och längre arbetstider är bara några av anledningarna till att så många 

vänt sig till till dejtingsidorna på Internet (Frazzetto, 2010; 2).
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1.1 Syfte och frågeställning

1.1.1 Syfte
Syftet  mer  vår  uppsats  är  att  undersöka  hur  användare  på  nätdejtingsidor  resonerar  kring 

framställningen av sig själva och andra i denna typ av forum och vi har använt oss av sociologen 

Anthony Giddens och David Gauntletts teorier om identitetsskapande. Vi kopplar även samman 

användandet av nätdejting med Zygmunt Baumans teorier kring konsumtionssamhället, då detta blir 

en tydlig arena för konsumtion av andras identiteter och en plats för att marknadsföra sin egen. Vi 

vill även undersöka vad det innebär för sättet på vilket kärleksrelationer uppstår, när den första 

kontakten sker via den ny tekniken och Internet. 

1.1.2 Frågeställningar

• Hur resonerar användare av nätdejting-sidor kring sitt eget och andra användares 

framställning genom bilder och text?

• Vad anser användarna vara viktigt för att attraktion ska uppstå via Internet?

• Hur har media och Internet påverkat nätdejtarnas syn på hur kärleksrelationer kan uppstå?

1.2 Från kontaktannonser till nätdejting
Den första kontaktannonsen publicerades i en tidning i England i slutet på 1700-talet,  i  Sverige 

dröjde det  ända till  1972 innan kontaktannonsen fick sitt  genombrott.  I  början ansågs det  vara 

oacceptabelt att använda sig av annonser för att hitta en vän eller framtida partner. Det var först när 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten tillät anonymitet det blev en allt vanligare företeelse och inte 

längre lika tabubelagt (Dackholt, 1982; 26).

Nätdejting är en utveckling av kontaktannonsen och i båda fallen gäller det att skapa en 

intressant text som fångar en annan människas intresse med en  förhoppning om att det ska leda till 

ett personligt möte. Skillnaden mellan dagens nätdejting och de traditionella kontaktannonserna är 

att  kommunikationskanalen  förändras  från  att  endast  ha  varit  en  envägskommunikation  till 

möjligheten att föra en dialog. 

Inom ämnet nätdejting finns det en mängd handböcker där allt från tips för att skapa en 

säljande och attraktiv profil, till att välja en iögonfallande profilbild ges. Marie Hagberg skriver i 

boken Börja dejta - en lustfylld och praktisk guide i kärleksdjungeln (2004) att grundtanken för att 

kunna sälja sig själv online är att tänka som en marknadsförare, likt en riktigt bra reklamannons. 

Genom användarprofilen blir man både marknadsförare och produkt. Sina potentiella partners ska 

man se som framtida kunder (Hagberg, 2004; 74ff).  Även Eva-Lotta Sigurdh skriver i Nätdejting – 

en handbok (2008) om hur nätdejtingsfären, likt krogen, är en marknad där det handlar om att sälja 

in sig själv och att följa de osynliga koder och regler som gäller. 
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Vi  har  i  vår  undersökning  främst  undersökt  resonemangen  användare  har  kring 

identitetsskapande  och  marknadsföringen  av  sig  själva  på  nätdejtingsidor.  För  att  skapa  en 

uppfattning om hur miljön på dessa sidor ser ut har vi valt att titta närmre på en av dem, Match.com, 

den  största  aktören  på  den  svenska  marknaden  (Hagberg  &  Bjerre,  2008;  7,  21).  Alla  våra 

respondenter är eller har varit medlemmar på den sidan. Vi ville inte analysera hemsidan, utan har 

använt den som en referens för att förstå intervjupersonernas resonemang och för att skapa en bild  

av hur en nätdejtingsida kan vara uppbyggd.

Match.com är  ett  internationellt  företag som år  2002 etablerade sig i  Sverige.  Enligt  en 

undersökning gjord av SIFO på uppdrag av företaget själva träffar inte mindre än 55 svenskar sin 

partner via hemsidan var dag. På sidan kan man läsa att den genomsnittliga åldern på användarna är  

mellan 25-45 år, att majoriteten är välutbildade och att det är en jämn fördelning mellan småstads- 

och storstadsanvändare. När man blir medlem går man igenom ett personlighetstest som ska hjälpa 

till med matchningen av en liknande partner. Efter att ha skapat en profil går det att söka efter andra 

medlemmar som stämmer överrens med vad man letar efter. Liknande medlemmar väljs ut utifrån 

längd, ålder och stad tillsammans med flera andra kriterier (match.com).

1.3 Tidigare forskning
Vårt ämnesområde är identitetsskapande på nätdejtingssidor och även hur konsumtionsperspektivet 

blir synligt på dessa sidor. Inom detta område har mycket forskning gjorts utifrån olika perspektiv 

och utgångspunkter. En studie utförd av  Andrew T. Fiore och Judith S. Donath, vilken beskrivs i 

artikeln Homophily in Online Dating: When Do You Like Someone Like Yourself? (2005), fokuserar 

på  hur  nätdejtingsidor  har  bidragit  med nya sätt  att  hitta  en kärlekspartner.  Dessa sidor ger  en 

möjlighet för människor som letar efter ett nytt förhållande att kommunicera sina önskemål på ett 

tydligt sätt, vilket inte har funnits förut. Det är även ett nytt sätt att kunna identifiera partners med 

önskvärda egenskaper, på ett sätt som inte heller funnits innan. Kontaktannonser har funnits sedan 

länge, men på nätdejtingprofiler finns det mycket mer utrymme för användaren att kommunicera 

vilken typ av person denne är och vad denne letar efter. Fiore och Dontah och även kommit fram till 

att vad människor kommunicerar på nätdejtingsidor, i form av personliga egenskaper och vad de 

letar  efter,  skiljer  sig  från  vad  de  kommunicerar  om  de  skulle  träffa  en  potentiell  partner  i 

verkligheten. 

Monica T. Whitty, verksam på Division of Psychology på universitetet i Nottingham Trent 

skriver  i  en  artikel  i  tidskriften  Computers  in  Human  Behavior om  självpresentation  på 

nätdejtingsajter.  I  artikeln  som  heter  Revealing  the  ‘real’ me,  searching  for  the  ‘actual’ you:  

Presentations of self on an internet dating site, (2007) om hur hon undersökt dels hur användarna på 
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nätdejtingsajer konstruerar sina egna profiler men även hur de betraktar andras. Det undersöktes 

också  huruvida  relationerna  som  skapades  i  verkligheten,  påverkades  av  hur  profilen  på 

nätdejtingsajten  var  formad.  Whitty  kommer  fram till  att  användarna  tänker  strategiskt  och  är 

medvetna om att framgången på nätdejtingsajten kan bero på hur profilen utformas. Resultaten visar 

också hur det finns stora skillnader i hur människor tar kontakt med varandra på nätdejtingsajter 

eller  andra  sidor  på  Internet  och  i  verkligheten.  Det  fanns  även  stora  skillnader  i  hur  mycket 

information personerna gav ut om sig själva beroende på om det var en nätdejtingsajt eller en annan 

typ av kontakt. Detta då människor tenderar att berätta mer om sig själva för någon de fått kontakt 

med via en nätdejtingsajt. Vi  kommer  i  uppsatsen  beröra  hur  människor  uppfattar  andra 

användares profiler och hur de stämt överrens med verkligheten. I artiklarna Putting Your Best Face 

Forward: The Accuracy of Online Dating Photographs (2009) och  Looks and Lies: The Role of  

Physical Attractiveness in Online Dating Self-Presentation and Deception (2010) beskriver Jeffrey 

T. Hancock och  Catalina L. Toma   hur användare på nätdejtingsidor använder fotografier i sina 

profiler.  I  ett  av experimenten granskades bilderna av oberoende personer och då bedömdes en 

tredjedel  av  dessa  inte  stämma överrens  med  hur  personen såg  ut  i  verkligheten.  Dock tyckte 

användarna själva att deras fotografier stämde överens med hur de ansåg att de såg ut. I det andra 

experimentet som gick till på samma sätt, visade det sig att ju mindre attraktiva de ansågs vara för 

de  oberoende  granskarna,  desto  mer  falska  uppgifter  hade  uppgetts  i  profilen  gällande  fysiska 

egenskaper  såsom  vikt,  längd  och  ålder.  Slutsatsen  som  drogs  var  att  ju  mindre  attraktiva 

människorna var, desto mer ljög de om sitt utseende i profilen. De tekniska möjligheterna utnyttjas 

för att både manipulera bilder så att de ser bättre ut, men även i text kommunicera ett mer attraktivt 

utseende än vad personen har. Det är ett medvetet och strategiskt val att göra detta för att förbättra 

sina chanser inför potentiella partners. 

En tredje artikel som dessa författare skrivit, med hjälp av Nicole Ellison, heter Separation 

fact from fiction: An examination of Deceptive Self-Presentation In Online Dating Profiles (2008). 

Där rapporterar de om ett  ännu ett  experiment där den rapporterade åldern,  vikten och längden 

specifikt  undersöktes i förhållande till  hur det låg till  i  verkligheten.  Detta visade att  det fanns 

allomfattande skillnader, men inte så stora. Män ljög mer sin längd, medan det var vikten som inte 

var sanningsenlig för kvinnorna. Ju längre bort de låg från medelvikten och medellängden, desto 

mer ljög de. Personernas självuppfattning undersöktes och det visade sig att de var medvetna om sin 

verkliga vikt eller längd, vilket indikerar på att beslutet att framställa sig på ett sätt som inte stämde 

överrens med verkligheten var ett strategiskt beslut. Deltagarna rapporterade själva hur balanserade 

de tekniska möjligheterna nätdejtingen ger när det gäller att skapa en illusion om sig själv, med 

möjligheten att träffa någon i verkligheten. Detta gör att de inte kan överdriva illusionen för mycket 

eftersom det kommer att bli uppenbart i verkligheten. 
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I  artiklen Relationshopping:  Investigating  the  market  metaphor  in  online  dating (2010) 

skriver  Heino,  Ellison  och  Gibbs  om  hur  ord  relaterade  till  marknadsföring  används  i 

nätdejtingvärlden,  och  hur  detta  påverkar  hur  användarna  ser  på  sig  själva  och  andra  vilket 

resulterar i att nätdejting jämförs med en marknad. Även beslut om vem användarna kontaktar på 

nätdejtingsidor undersöktes. Det visade sig att språket påverkar användarnas självuppfattning och 

kommunikation  med  andra  i  nätverket.  Marknadsmetaforen  var  framträdande  och  gjorde  bland 

annat att potentiella partners objektifierades. 
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2. Teori
Här presenteras de teorier vi använt oss av för att analysera fenomenet nätdejting. Vår huvudteori  

är Baumans konsumtionssamhälle, men vi har även använt oss av Östberg och Kaijsers teorier om  

detta för att få ytterliggare djup i analysen. Andra teorier vi berör är Anthony Giddens och David  

Gauntletts tankar om identitesskapande, nätverkssamhället och om hur ny teknik påverkar sättet på  

vilket relationer skapas.

2.1 Konsumtionssamhället
Zygmunt Bauman skriver i sin bok Consuming Life att vi lever i ett konsumtionssamhälle, och att vi 

som lever idag är konsumenter snarare än producenter. Han menar att vår främsta uppgift är att  

konsumera för att förbättra vår livskvalité, men hur vi än försöker så kommer vi aldrig att bli helt 

nöjda. Den drivande kraften i konsumtionssamhället är att det finns ett ständigt begär efter mer och 

vi drömmer hela tiden efter någonting bättre. Konsumtion har blivit en ofrånkomlig del av livet och 

vi konsumerar nu snarare efter begär snarare än behov (Bauman, 2007a; 20, 32ff). 

Samhället övergick till att bli ett konsumtionssamhälle gradvis och processen inleddes under 

den senare halvan av 1800-talet då teknikutvecklingen kom igång. Kommunikationskanalerna blev 

bättre  och  utvecklades  genom  att  järnvägs-,  telegraf-  och  telefonlinjer  byggdes  och  städerna 

utvecklades  därigenom.  Konsumtionssamhället  resulterade  i  att  kontakten  mellan  människor 

förändrades. Det fanns fortfarande starka band till platsen en person kom ifrån, men det utvecklades 

många  nya  förbindelser  med  andra  människor  som  inte  nödvändigtvis  fanns  geografiskt  nära 

(Östberg & Kaijser, 2010; 13). Utbudet av varor ökade och möjligheten till konsumtion syntes i 

vardagen och gav en möjlighet för människor att drömma och skapade en ny samhällsordning där 

produktion  och  konsumtion  skildes  åt  (Ibid;  14-18).  Varors  livslängd  förkortades  och  även 

relationer blev mindre värda då allting gick att ersätta. Att vara medlem i detta samhället kan vara 

en skrämmande uppgift då det ständigt finns en rädsla för att inte passa in i de normer och ideal som 

råder. På grund av det söker vi ständigt efter bekräftelse och försöker forma oss själva så som vi vill  

att  andra  ska  uppfatta  oss.  Vi  konsumerar  tvångsmässigt  i  tron  om att  vi  gör  det  av  fri  vilja 

(Bauman, 2007a; 45, 63). Dock menar Bauman att vår fria vilja påverkas och begränsas av andra 

handlingar som tidigare genomförts på grund av begär (Bauman & May, 2004; 44, 96). 

Bauman kopplar samman det rådande konsumentsamhället med moderniteten. Enligt honom 

kännetecknas moderniteten av att tid och rum inte längre är sammankopplade med varandra, det ena 

kan numera existera och fungera utan det andra. Förut pågick en kamp för att kontrollera rummet, 

att erövra nya platser gav mer makt. Makt är inte längre bundet till rumsliga platser utan vi är nu 
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inne i någonting som kallas den flytande moderniteten. Bauman menar att moderniteten var mer fast 

i  sin  form medan den flytande  moderniteten  inte  är  det.  Övergången från  en  fast  till  flytande 

modernitet har enligt honom skapat nya förutsättningar för människor. Samhället som tidigare var 

uppbyggt av fasta och stabila institutioner, blir nu inte lika stabilt. Institutionerna blir mer flytande i  

sin form och människor kan därför inte längre förlita sig på dessa i samma utsträckning som förut. 

Individerna i samhället måste därför hitta andra sätt att hantera och organisera sina liv. Detta kräver 

andra egenskaper såsom mer flexibilitet och anpassningsbarhet där individen själv får ta ansvar och 

agera mer självständigt än förut. Förr när samhället var traditionsbundet var det föräldrarna som 

utsåg en lämplig partner till en, idag har individen själv ansvar för detta (Bauman, 2007b; 6ff).

Övergången  till  ett  konsumtionssamhälle  innebär  att  vi  själva  blir  varor  som  ska 

konsumeras,  sedan  bytas  ut  och  glömmas  bort.  Vi  fortsätter  att  eftersträva  ett  bättre  liv  och 

möjligheten att förverkliga oss själva genom konsumtion. Dock finns det alltid mer att konsumera 

vilket leder till en evig otillfredsställelse och ett tillstånd av ständig valfrihet uppstår. Förr var det 

tillfredsställande om varan som konsumerats gav löften om långvarigt användande och stabilitet, nu 

baseras istället  tillfredsställelsen på omedelbar  och kortvarig lycka.  Bauman säger  att  det är  på 

grund av att vi ständigt vill bli tillfredsställda som gör att vi kräver nya produkter i form av de varor 

vi vill ha, begär, istället för sådant vi verkligen behöver, behov (Bauman, 2007a; 10ff, 25, 30-32, 

42ff, 57). När människor blir varor försöker vi marknadsföra oss själva för att andra människor ska 

bli intresserade av att konsumera oss. Detta resulterar i att människor ständigt söker uppmärksamhet 

och att målet är att bli en eftertraktad vara som är mer åtråvärd än de andra varorna på samma 

marknad.  Vi  marknadsför  oss  själva  för  att  få  större  kontroll  över  hur  andra  människor  skall 

uppfatta  oss.  Vid  skapandet  av  vår  identitet  ingår  faktorer  där  själva  konsumerandet  är  en 

bidragande faktor, människans identitet blir därför också ett varumärke. Bauman hävdar att det skett 

ett förändring i hur individer skapar sin identitet och att konsumtion är en del av denna process. Vi 

konsumerar numera även varandras identiteter (Ibid; 57). 

Förr, när samhället bestod av producenter, var det arbetet som gav mening och innehade en 

stor roll vid identitetsskapandet. Nu när samhället istället är baserat på konsumtion, är det vad vi 

konsumerar som upptar en betydande roll  av vår identitet  (Ibid; 28).  Bauman skriver i  sin bok 

Work, consumerism and the new poor om hur människor föddes in i en identitet, som exempelvis 

bonde, hantverkare eller adlig.Klass, utbildning och arbete avgjorde vem man var. När moderniteten 

kom förändrades detta och det fanns istället möjlighet att bli någonting föräldrarna inte varit. Detta 

resulterade i att människan ville bli någon annan och lever med det ständiga begäret att bli någon 

bättre. Med detta kom ett nytt ansvar, att inte endast följa de regler och normer som gällde för  

identiteten man ärvt, utan konstruera en egen social definition av sig själv och få den accepterad av 

övriga medlemmar (Bauman, 1998; 27).

7



2.2 Identiteter och roller i nätverkssamhället
Anthony Giddens  berör  även  han  detta  synsätt  med  sina  teorier  om att  vi  idag  inte  längre  är 

beroende av traditioner och ärvda synsätt, utan att vi istället själva aktivt är med och formar vår  

identitet. Giddens menar att vi befinner oss i en senmodern tid där vi är mer reflexiva och tänker på 

hur samhället  är  uppbyggt samt vår roll  i  det.  Då vår värld är i ständig förändring är detta ett 

ständigt pågående projekt vilket resulterar i  att identiteter aktivt skapas. När identiteten är kopplad 

till konsumtion är den flexibel och rörlig då marknaden ständigt erbjuder oss nya redskap till hjälp 

för identitetsskapandet (Gidens, 1999; 52, 71, Bauman & May, 2004;122).

Filosofen Douglas Kellner, beskriver likt Giddens, i sin bok Media Culture hur identiteten 

var en följd av de sociala rollerna som fanns i det traditionella samhället och ofta var definierade 

redan innan födseln. Detta gjorde att människors medvetande och tankevärld var begränsad och att 

identiteten var någonting okomplicerat  eftersom människors  livsbana redan var  utstakad.  Enligt 

Kellner reflekterade människor därför inte över sina identiteter och hade heller inget behov av att 

förändra dem. Kellner menar att  identiteten i  och med moderniteten och konsumtionssamhällets 

framväxt  blev  möjlig  att  förändra,  dock  är  de  olika  formerna  av  identitet  fortfarande  relativt 

fixerade och har sitt ursprung i den värld av normer och roller vi lever i. Den kombination av olika 

roller vi har i olika sammanhang bygger tillsammans en identitet (Kellner, 1995; 231ff). 

Det är enligt sociologen Manuel Castells viktigt att skilja på identiteter och roller. Identiteten 

är  någonting som skapar  mening för en individ vid skapandet  av jaget.  Roller  är  mer fria  och 

människor går in i olika roller beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. I sin bok,  The 

power of identity, hävdar Castells att en identitet går djupare än en roll och skapar mer mening i 

personens  liv.  En  roll  är  någonting  som  påverkas  av  yttre  omständigheter,  medan  identiteten 

påverkas av de inre. Det går att ha ett flertal olika identiteter vilket blir mer komplicerat och en 

källa  till  stress  för  personen  eftersom  detta  kan  skapa  en  intern  motsättning  både  vad  gäller 

självpresentation och framställningen i sociala sammanhang (Castells, 2004; 56ff). 

Vi gör snabba bedömningar vilken roll en person har för att avgöra vilken typ av person det 

är, detta genom att försöka tolka vilken klass, status och sysselsättning personen har med hjälp av 

bland annat utseendet och kroppsspråk. Det finns olika förväntningar och regler på hur personer ska 

handla och agera, ibland är dessa nedskrivna, men ofta handlar det om bestämmelser som alla redan 

är medvetna om, även då de är inte officiellt fastslagna.  Det innebär inte att  personen försöker 

uppfylla de förväntningar som finns gentemot denne, men däremot att denna agerar utifrån dessa 

förväntningar.  Avvikelser  från  allmänna  förväntningar  kan  väcka  reaktioner  och  uppröra 

omgivningen. Alla dessa egenskaper fungerar alltså som budskap till andra (Trost & Levin, 2010; 
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19, Bauman & May, 2004; 141). Förväntningar gör att människan ansluter sig till vissa grupper 

beroende på tillfället, och lämnar andra. Östberg och Kaijser menar att identiteten skapas med hjälp 

att man markerar sin tillhörighet med en viss grupp, bland annat genom konsumtion. Genom att 

konsumera på ett visst sätt  försöker vi bli någon annan och tillhöra den grupp vi tycker passar oss 

bättre. Konsumtionen är ett mål på vägen i en strävan efter att tillhöra något annat och markera 

tillhörigheten med dem (Östberg & Kaijser, 2010; 31, Trost & Levin, 163ff).

Självbilden en person har beror på hur denne kategoriserar sig själv och även hur den tror att 

andra kategoriserar denne. Självbilden är alltså dynamisk och beror på hur omvärlden ser ut för 

tillfället. Många tenderar exempelvis att överdriva sin status och den fysiska föreställningen av sig 

själv, exempelvis genom ökad längd och inkomst. Många vill vara en annan person, men vet att de i 

själva verket inte är denna person, vilket resulterar i en jakt på att bli någon annan. Vi söker kontakt 

med människor som kan bekräfta självbilden och presentationen av jaget och eftersträvar att få 

bekräftelse på just detta (Dimbleby & Burton, 1997; 40ff, 68, 77)

När en vara bedöms används ett värderingssystem som baseras på de signaler varan anses 

sända ut,  dessa signaler  tolkas  och berättar  en historia  om vem konsumenten är.  Konsumenten 

övertar statusen varan anses besitta. Eftersom vi dömer andra utefter detta system, tror vi att vi 

också själva blir bedömda, och konsumerar utifrån detta antagande (Östberg & Kaijser, 2010; 69). 

2.3 Äktenskapets omvandling
Giddens skriver i Intimitetens omvandling om hur uppkomsten av berättelsen om jaget beror på den 

romantiska synen på relationen som uppstod i slutet av 1700-talet. Romaner började skrivas som 

spred  historier  om  det  ideala,  romantiska  förhållandet  (Giddens,  1995;  37ff).  Bauman 

sammankopplade jagbilden med sökandet efter kärleken. Han menade att människan är i behov av 

att älska och bli älskad, det nya konsumtionssamhället med mer opersonliga kontakter resulterade i 

ett stort behov av kärlek. Människan söker efter meningsfulla förbindelser med andra på grund av 

behovet av att känna samhörighet och erkännande (Bauman & May, 2004; 118, 126). 

Människors intima relationer har utvecklats och vi är inte längre lika bundna vid att göra det 

som förväntas av oss. Idag går människor in i förhållanden på andra grunder än förr då äktenskap 

ingicks  för  att  det  var  ekonomiskt  eller  politiskt  gynnsamt  för  någon  av  parterna.  Nu  ingås 

äktenskap och förhållanden för att båda parterna ska få sina känslomässiga behov tillfredsställda. 

Det kunde finnas romantiska element i traditionella förhållanden också men skillnaden mellan då 

och nu är att det ej resulterade i skilsmässa på grund av känslomässiga orsaker förr, vilket är vanligt 

förekommande idag. Detta benämner Giddens som intimitetens omvandling vilket innebär att intima 

relationer  som är  demokratiska  och  där  emotionell  tillfredsställelse  eftersträvas,  är  viktigt  för 
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människor i ett modernt samhälle. Individen står numera i fokus och behöver inte göra det som 

förväntas av dem utan kan själva aktivt  göra egna val och skapa sina egna identiteter.  Giddens 

hävdar att det är demokratiseringen inom äktenskapet som har förändrat vår syn på samhället och de 

intima relationerna (Giddens, 1995; 15,42).  

Bauman och May använde Giddens uttryck  sammanflytande kärlek i  sin  bok,  Att  tänka 

sociologiskt. Detta uttryck refererar till de känslor som får två personer att stanna i en relation.  

Dock kan de som flyter samman även flyta isär. Med detta menar de att även för de som lovat 

varandra  evig  trohet  finns  det  inga  garantier  att  detta  tillstånd  kommer  att  bestå.  Dock  kan 

människor komma att dra sig undan, för att de uppfattar ett annat alternativ som mer lockande än 

det som erbjuds just nu (Bauman & May, 2004; 131). Till detta refererar även  Bauman i sin bok 

Liquid Love, där han menar att vi i det senmoderna samhället är medvetna om att det kan finns 

någonting bättre än det vi har och att denna tanke även finns hos andra i vår omgivning. Denna 

ständiga rädsla för att bli utbytt bidrar till att vi försöker hålla våra relationer lösa, för att det ska gå 

lättare att frigöra sig från dessa (Bauman, 2003, 10). Bauman tar upp fenomenet nätdejting i sin bok 

Consuming Life. Enligt honom har vi även börjat behandla tänkbara partners som varor att bruka. Vi 

vänder oss inte till Internet bara för att konsumera livsmedel och kläder, Internet brukas nu även när 

det handlar om att finna en partner (Bauman 2007a; 15ff). 

2.4 Teknikens påverkan på identitetsskapandet
Medierna och framförallt Internet spelar en central roll i vårt samhälle och är ständigt närvarande 

med bilder och föreställningar om hur vi bör och skall leva våra liv. Detta skapar en drivkraft hos 

människor att sträva efter liknande livsstilar som de som visas i medierna. David Gauntlett, medie- 

och kommunikationsvetare,  tar  upp detta  i  sin bok  Media,  Gender and Identity.  Han menar  att 

medierna spelar en betydande roll vid framställningen av jaget och vid identitetsskapandet. Denna 

process  är  ständigt  pågående  och  är  nästintill  oundviklig  då  medierna  ständigt  är  närvarande. 

Föreställningarna medierna sänder ut bearbetas sedan långsamt och  normaliseras i samhället. Enligt 

Gauntlett leder detta till att inlärda föreställningar om hur man bör leva sitt liv allt mer luckras upp 

(Gauntlett, 2002; 1-2, 13). 

Enligt Dimbley och Burton är medierna en bidragande effekt till  hur vi  formar vår jag-

känsla, attityder och föreställningar om samhället. Massmedierna påverkar oss ständigt med bilder 

och åsikter inom olika ämnen. Bilder på hur man skall se ut och vara möter vi var dag, liksom 

information om vårt samhälle. Idag är separation och skilsmässor vanligare än förr, det beror dels på 

den synen medierna gett oss som vi långsamt bearbetar (Dimbleby & Burton, 1997; 31ff).

Ny teknik har lett till nya möjligheter för att skapa och förändra identiteter. Castells skriver i 
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Nätverkssamhällets framväxt om hur den tekniska utvecklingen har lett till att det har blivit svårare 

att känna igen de traditionella  markörerna för olika identiteter. Kroppen är inte längre viktig, och 

synliga  attribut  är  inte  lika  väsentliga.  Istället  kan  individen  själv  bestämma  hur  denne  vill 

presenteras för sin omgivning genom att dölja negativa aspekter och istället lägga fokus på positiva 

egenskaper. Sett ur ett större perspektiv menar Castells att den tekniska utvecklingen har lett till att  

alla aktiviteter som utförs i samhället har anknytning till informationsteknologi. Det går inte längre 

att  skilja  tekniken  från  samhället,  utan  de  har  blivit  en  del  av  varandra  (Castells,  1999;  18). 

Tekniken har gjort att det lättare för människor att kontakta varandra oberoende av vilket avstånd de 

befinner sig ifrån varandra. Vår vardag blir mer och mer digital och i och med detta skapas det nya 

nätverk. Dessa nätverk bidrar till nya typer av kontakter, även då vi lever mer skilt från varandra har 

vi idag tack vare dessa mer kunskap om varandra än förut (Ibid,  39ff).  Nätverk är ingenting nytt 

utan har förekommit förut i samhällsstrukturen. Dock har den nya tekniken möjliggjort nätverkens 

utbredning vilket har lett till att samhällets uppbyggnad förändrats. Ett nätverkssamhälle är flexibelt 

och  mer  mottagligt  för  innovationer.  Castells  ifrågasätter  dock  relationer  som  skapas  och 

upprätthålls  via  Internet  och  om  det  kan  kallas  för  ett  samhälle  när  det  endast  kopplas  ihop 

elektroniskt. Det finns ingen koppling till hela personer, utan endast den sida som personen väljer 

att  framhäva.  Relationer  kan  även  startas  på  intressesidor  och  forum  men  då  handlar 

kommunikationen  i  huvudsak  om  just  det  ämnet,  och  ingenting  annat.  Castells  anser  att  de 

elektroniska relationerna inte är likadana som de utanför den elektroniska världen bland annat då 

dessa är lättare att avsluta  (Ibid, 47ff).

Även Bauman berör de digitala  relationerna som skapats  genom den nya  tekniken.  Han 

menar att fler och fler vänder sig till Internet för att konsumera och hur olika sociala forum har fått 

en allt större betydelse för människan (Bauman, 2007; 65).

Aaron Ben-Ze'ev skriver i sin bok  Love online – Emotions on the Internet hur det skapas 

många olika typer av relationer via Internet. I relationer på Internet kan du göra din parter till vem 

du vill och du kan beskriva dig själv som vem som helst. Ben-Ze'ev menar att även relationer i den 

digitala välden är riktiga relationer eftersom de pågår mellan två riktiga människor men de är dock 

inte samma identiska med relationer offline. De utgör endast ett komplement till dessa, ifall offline-

relationerna inte är tillfredsställande eller åtråvärda. Dock karaktäriseras online-relationer av att det 

är både större intimitet och större grad av självutlämning (Ben-Ze'ev, 2004; 1ff, 12, 55). Författaren 

menar även att Internet är ett jämlikt medium, teoretiskt sett. Alla kan få tillträde och alla blir lika 

behandlade oavsett personliga egenskaper såsom utseende, kön, etnisk tillhörighet och social status. 

Det är lättare att uttrycka starka känslor online eftersom det inte kräver lika mycket handlande som i 

verkligheten. Därför är det lättare att hitta en partner. Människor med liknande bakgrund, normer 

och intressen är mer sannolika att etablera en romantisk relation  (Ibid, 17, 19, 39).

11



3. Metod
För  att  undersöka  nätdejtinganvändares  resonemang  bakom  identiteter  och  relationer  på  

nätdejtingsajter,  använde  vi  oss  av  en  kvalitativ  metod,  nämligen  halvstrukturerade  

forskningsintervjuer. Genom ett snöbollsurval fann vi sex stycken personer med olika erfarenheter  

av nätdejting, vilka vi anonymiserat i uppsatsen. Intervjuerna har transkriberats och utifrån detta  

material har vi gjort vår analys.

3.1 Val av metod 
Vi vill med vår uppsats undersöka hur människor som använt sig av nätdejtingsajter resonerar kring 

både sitt eget och andras identitetsbyggande. Eftersom det är bakomliggande resonemang vi vill ta 

reda på, ansåg vi att det var lämpligt med en kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder kan vara allt från 

deltagande observation till intervjuer och diskursanalys (Kvale & Brinkman, 2009). Både kvalitativ 

och kvantitativ metod syftar till att försöka förklara och förstå samhället och människorna i det och 

hur  dessa  saker  påverkar  varandra.  Dock  kommer  forskaren  närmre  sitt  studieobjekt  med  en 

kvalitativ ansats, då det ges mer utrymme till resonemangen bakom svaren och forskaren försöker 

se omvärlden utifrån respondentens perspektiv (Backman, 1998). 

3.2 Forskningsintervjun
En forskningsintervju kan användas som ett verktyg för att tolka och beskriva ett fenomen. Kvale 

och Brinkman skriver att olika typer av intervjuer har olika syften då det exempelvis är skillnad på 

journalistiska intervjuer och kvalitativa forskningsintervjuer. De kan vara lika i sin utformning men 

har olika mål. En forskningsintervju är ett samtal, med en struktur och syfte. Men det sker inte 

mellan två likställda personer, utan det är forskaren som styr och har kontroll över situationen. Det 

är intervjuaren som tolkar meningen i det som sägs (Kvale & Brinkman, 2009).

Syftet  med en kvalitativ  forskningsintervju är  att  förstå  vardagen för  den intervjuade ur 

dennes perspektiv. Det blir alltså inte en objektiv beskrivning. Målet med en sådan intervju är att få 

beskrivningar  av  en  persoens  omvärldsuppfattning  för  att  sedan  kunna  tolka  det  som  denne 

beskriver (Kvale & Brinkman, 2009).

Det finns ett antal olika saker intervjuaren bör tänka på för att få ut så mycket som möjligt 

av intervjun. Bland annat att vara medvetet naiv och öppen för nya fenomen istället för att ha ett  

färdigt ramverk med kategorier. Under intervjun kan forskaren behöva ändra sin uppfattning om ett 

visst ämne eller fenomen. Det ska finnas färdiga teman, men de ska vara så öppna som möjligt. Det 

är inte säkert att olika forskare skulle få ut samma information ur en intervjuperson. Det beror på 
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hur väl insatt i ämnet och denne är. En intervju kan leda till att inte bara intervjuaren, utan även 

intervjupersonen får ny insikt i sin livssituation (Kvale & Brinkman, 2009).

Vi valde att genomföra halv-strukturerade intervjuer eftersom vi ansåg att det skulle fungera 

bra när vi ville veta hur våra intervjupersoner resonerar kring sitt användande av nätdejtingsidor. 

Intervjuer ger intervjuaren möjlighet att följa upp svaren som ges och gå in djupare på resonemang 

(Bell, 2006).

3.3 Urval
Svenning skriver att när en kvalitativ undersökning ska genomföras är det viktigt att hitta personer 

som anses  besitta  den  kunskap som behövs  för  undersökningen.  Därför  ska  ett  selektivt  urval  

tillämpas när intervjupersoner eller andra studieobjekt ska användas. Det finns inga specifika regler 

för hur detta urval bör gå till (Svenning, 1997).

För att  hitta  intervjupersoner  letade vi  först  i  vår  bekantskapskrets.  Det  resulterade i  en 

intervju  som  fick  fungera  som  en  pilotstudie  för  att  se  om  vår  intervjuguide  fungerade.  En 

pilotstudie är en typ av generalrepetition för att försöka fånga upp eventuella brister som annars 

skulle ha visat sig i den riktiga undersökningen. Via denna intervju fick vi vi tips om andra personer 

som  var  lämpliga  för  vår  undersökning  vilket  resulterade  i  en  form  av  snöbollsurval.  Ett 

snöbollsurval  innebär  att  en analysenhet  hjälper  till  att  hitta  nästa  analysobjekt  vilken i  sin tur 

hänvisar till nästa och så vidare   (Esiasson et al, 2004). De personer vi fick tips om var alla villiga 

att ställa upp på en intervju. När vi tog kontakt med intervjupersonerna informerade vi dom om 

vilka områden vi var  intresserade av att  undersöka och därmed vad frågorna skulle komma att 

handla om. För en presentation av intervjupersonerna, se bilaga 3.

Enligt Kvale och Brinkman är det svårt  att  veta vilket antal  intervjuer som behövs i  en 

undersökning. Det ska vara så många som krävs för att ta reda på det man vill veta. Om det är för få 

är det svårt att kunna dra några slutsatser och är det för många kan det vara svårt att skaffa sig en 

överblick  över  materialet  och  kunna  analysera  det  djupare  (Kvale  &  Brinkman,  2009).  Vi 

genomförde sex stycken intervjuer. Dessa var ingående och vi fick genom dessa mycket material. 

Därför valde vi att inte göra flera, trots att vi varit beredda att göra det. Detta för att kunna gå in på 

djupet i det omfattande material vi redan hade. 

3.4 Etik
Informerat samtycke innebär att forskaren informerar intervjupersonen om hur studien är uppbyggd 

i stort och och vilka eventuella risker det innebär för denne att deltaga. Intervjupersonen ska även 
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vara medveten om att det är frivilligt att deltaga och att denne när som helst kan dra sig ur. Även 

information om konfidentialitet, vem som får tillgång till intervjumaterialet och hur studien kommer 

att publiceras vilket vi meddelade alla de inblandade om (Kvale & Brinkman, 2009).

3.5 Genomförande
Det skrivs ofta ett manus till intervjun, en intervjuguide. I en halvstrukturerad intervjusituation finns 

det klara teman och förslag till  frågor att  ställa på dessa.  Men det finns utrymme för att  ställa 

följdfrågor  och spinna  vidare på intressanta spår  som dyker  upp under  intervjun.  Om frågorna 

formulerats alltför teoretiskt kan det vara bra att omformulera dessa till ett mera vardagligt språk så 

att  det  passar  intervjupersonerna.  Det  finns  inget  standardiserat  sätt  att  genomföra  en 

forskningsintervju  (Kvale  &  Brinkman,  2009).  Vi  genomförde  sex  stycken halv-strukturerade 

intervjuer. Lantz menar att om intervjuerna genomförs på liknande sätt och med utgångspunkt i 

samma  frågeformulär,  är  det  möjligt  att  då  göra  jämförelser  emellan  dem  och  den  data  som 

framkommer under dessa. De olika intervjupersonerna var i  lite olika situationer när det gällde 

nuvarande relationer,  då somliga hade träffat  någon via nätdejting, medan andra fortfarande var 

aktiva medlemmar på Match.com. Detta gjorde att vissa frågor togs bort eller lades till beroende på 

vem vi intervjuade. Dock utgick vi från samma frågeformulär. 

Alla  intervjuer  utom  en  genomfördes  i  hemma-miljön  för  respondenterna.  Den  sjätte 

intervjun gjordes av geografiska skäl via telefon. Vi spelade in alla intervjuer så att vi skulle kunna 

transkribera dem efteråt.  Detta  godkände alla intervjupersoner före intervjuernas start.  Frågorna 

delades upp i olika underkategorier. Detta gjordes både för vår egen skull och för att underlätta för 

intervjuperson så att  dessa  var  förberedda på  vilken  typ  av  frågor  som skulle  komma härnäst. 

Kategorierna var ”Allmänt om nätdejting”, därefter ”Bilder”, ”Dejter”, ”Relationer” och ”Identitet”. 

Detta ansåg vi ge en tydligare struktur åt intervjuerna och mer överskådligt vid analysen.

3.6 Analys av materialet
Vi transkriberade  alla  intervjuer  detaljerat  för  att  inte  gå  miste  om någonting.  Mindre ord och 

meningar kan ändra betydelsen på ett helt stycke, så det är lämpligt att skriva ner allt och filtrera  

bort mindre viktiga saker vid en genomgång av materialet. 

Det finns olika sätt att analysera sitt material. En metod är att markera intressanta stycken 

med  markeringspennor i olika färger, indelat efter olika teman, vilket vi använde vi oss av. Detta är 

en bra metod av två anledningar enligt Trost. För det första ger det en bra strukturering av materialet 

och det blir lättare att överskåda. För det andra kan det generera idéer för den vidare analysen. Vid 

analys av sitt material bör teoretiska begrepp användas, trots att respondenterna inte själva använt 
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dessa. Teorierna appliceras alltså på materialet. Olika delar i materialet analyseras och bildar  större 

enheter. När teorierna tillämpas bildas ett mönster i materialet (Trost, 1997).

När vi hade allt materialet nedskrivet, gjorde vi en genomgång av materialet tillsammans 

och kunde då nästan omgående urskilja olika mönster i materialet som var relevant för vårt syfte 

och  få  svar  på  vår  frågeställning.  Vid  analysen  framkom  det  att  alla  frågor  vi  ställt  under 

intervjuerna inte var nödvändiga för undersökningen. Detta är någonting som hade kunnat undvikas 

med  en  mer  omfattande  pilotstudie.  Detta  ansåg  vi  dock  inte  vara  någonting  som  skadade 

undersökningen i någon större omfattning utan bortsåg från detta materialet i analysprocesssen.

3.7 Metodkritik
I  en intervjusituation är  det  svårt  för  båda forskaren  och intervjupersonen att  inte  påverkas  av 

varandra.  Det  finns  en  risk  att  forskaren  påverkar  intervjupersonen,  exempelvis  genom att  ha 

fördomar om antingen ämnesområdet eller till och med personen som intervjuas. Det finns även en 

risk i  att  intervjupersonen påverkar  forskaren på olika sätt.  Det  kan vara svårt  att  behandla en 

tonåring på samma sätt som en pensionär i en intervjusituation. Detta gör att när intervju används 

som metod är det svårt att helt undvika ett visst mått av subjektivitet (Bell, 2006). I vårt fall har vi 

försökt  att  påverka  respondenterna  så  lite  som  möjligt.  Vi  har  hela  tiden  varit  medvetna  om 

problemet  och  ett  försök  att  minimera  påverkan  var  att  i  de  fall  någon  av  oss  kände 

intervjupersonen, lät vi den andra sköta intervjun. Vi är ändå införstådda med att några av svaren 

kan ha påverkats då respondenten vetat att någon de känner väl ska analysera det. 

Kvale  skriver  även om hur  just  tolkningsmomentet  är  större  i  kvalitativa  studier,  vilket 

påverkar generaliserbarheten. Därför kan kvalitativ data ibland ses som mindre tillförlitlig. Vi ansåg 

dock att kvalitativa intervjuer passade bäst för vårt ändamål, då vi ville veta hur respondenterna 

tänkte och resonerade och inte få fram kvantifierbara siffror.
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4. Analys 
Här under kommer vi att presentera vårt empiriska material i form av en analys. Vi har valt att dela  

upp analysdelen i ett antal tematiska underrubriker för att underlätta läsning och förståelse av  

analysen.  Citat  från  intervjuerna  används  genom  hela  kapitlet  för  att  understryka  viktiga  

kopplingar till vår teori.  

4.1 ”Misslyckade tragiska jävlar”
I Sverige finns det idag över två miljoner singlar, en miljon av dem har någon gång testat nätdejting. 

Trots att det är så pass vanligt förekommande finns det fortfarande fördomar förknippat med ämnet 

(Hagberg & Bjerre, 2008; 7). Flertalet av intervjupersonerna gick i början av intervjuerna in i olika 

grader av försvarsställning. Många berättade att de haft en negativ syn på fenomenet innan de själva 

blev medlemmar medan andra var noga med att belysa att de fortfarande inte tycker att det är det 

ultimata forumet för att träffa en partner. 

Jag gjorde det för att jag hade flera vänner som testat, och träffat sina respektive 

på Match. Men jag tänkte hela tiden att det här är ingenting för mig – Katrin, 26.

Egentligen var jag den mest motsträviga till det, trodde aldrig 

jag skulle testa, det är ju inte direkt mitt huvudforum – Adam, 23. 

Min första tanke var att folk som nätdejtade var misslyckade tragiska  jävlar – Jesper, 28. 

Flera av respondenterna påpekade att deras syn på nätdejting var att det är till för folk som inte kan 

träffa någon på det traditionella viset. En av intervjupersonerna ansåg att det var till för människor 

som inte  var  tillräckligt  attraktiva  för  att  hitta  en partner.  Detta  är  ett  tecken på  att  nätdejting 

fortfarande har en negativ klang och fortfarande till viss del är tabubelagt och anses avvika från det 

”normala”.  Vår  respondent  Niklas  understryker  att  nätdejting  lätt  kopplas  samman  med 

kontaktannonser:

Jag hade en rätt negativ inställning till det, eller väldigt negativ. Kändes lite DN, lite kontaktannons 

över det. För folk som inte kan hitta någon på vanligt vis – Niklas, 38. 

Niklas lever idag ihop med sin respektive som han träffat genom sidan. Utifrån Bauman och Mays 

teori kan detta tolkas som att våra intevjupersoner var rädda för att avvika från övriga och inte agera 

utifrån  de  ramar  som förväntas  av  dem.  Om man  länge  haft  tankar  om att  nätdejting  är  för  
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människor som inte kan hitta en partner på ”normalt” vis är detta en inlärd norm som är svår att 

bryta. Om samhällets syn inte förändras kommer nätdejting att fortsätta vara ett tabubelagt ämne. 

Att vara i en grupp man inte tror sig tillhöra kan skapa rädsla för utanförskap. 

Jag hade en bekant som träffat sin tjej via Internet för kanske 10 år sedan. 

Både jag och mina vänner skrattade åt honom, men framför allt åt henne. 

Det kändes bara så fel. När jag sen började tänkte jag bara på det  - Johanna, 32. 

Vad Johannas citat ovan visar är att en inlärd bild av att nätdejting är onormalt kan resultera i att 

detta synsätt hänger kvar. Det finns oskrivna regler i samhället som omgivningen endast reagerar 

över om någon bryter mot dem. Detta beror på den kollektiva inlärda bilden av vad som är normalt 

och  inte.  Avvikelser  ifrån  dessa  förväntningar  kan  uppröra  omgivningen  enligt  Dimbley  och 

Burton . Dock berättar både Johanna och övriga respondenter om hur deras inställning till nätdejting 

förbättrats,  men  menar  att  det  fortfarande  finns  vissa  som använder  det  av  fel  anledning.  Att 

inställningen till  nätdejting har förändrats  och blivit  mer accepterande kan bero på att  vi  enligt 

Bauman är inne i den flytande moderniteten och att detta gjort människan mer öppen för nya idéer.  

Vi förväntas själva ta ansvar, eftersom samhället inte längre är lika stabilt och statiskt. Nätdejting 

kan ses som ett tecken på detta, då det är ett sätt för människor att helt själva skapa nya kontakter.  

Kommunikationen sker endast mellan två individer, utan inblandning från samhället eller familj. 

Några  av  respondenterna  är  inflyttade  till  Stockholm  från  mindre  städer. Den  sociala 

kontrollen är mindre i större städer då det är så mycket fler folk i rörelse (Östberg & Kaijser, 2010; 

73). Många av de tillfrågade som flyttat till större städer svarade att det inte kändes som ett lika 

stort steg att gå med i en dejtingsajt i Stockholm som om de hade gjort det i den stad  de kom ifrån.

Jag var nervös att min mamma eller mina gamla vänner skulle se mig, det hade 

varit jättepinsamt. – Katrin, 26.

Alla gör det i Stockholm. Men hade jag bott kvar hemma i  min barndomsby 

hade jag aldrig blivit medlem på Match – Johanna, 32.

4.2 ”Jag hade tröttnat på utelivet”
Niklas berättade att det första man gör som blivande medlem på Match.com är att registrera sig 

genom att göra ett personlighetstest och fylla i information om sig själv som skall hjälpa till med 

matchningen av en passande partner. Niklas säger vidare att han själv tyckte personlighetstestet var 

svårt att göra då många frågor var lite ”svävande” och otydliga. Han reagerade även på att det inte 

fanns några negativa svar att välja bland utan allt var positivt laddat. Det har även Katrin funderat 

över.  Hon  läste  igenom  tipsen  Match  har  på  sin  hemsida  och  sa  att  hon  efteråt  kände  sig 
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dumförklarad. ”Var inte negativ”, ”skriv inget om ditt ex” och dylikt var saker som stod i listan med 

tips. Hon berättade att hon fick känslan av att sidan försöker ge ett seriöst intryck men samtidigt 

försöker para ihop folk genom irrelevanta matchningar. 

Vi blev ihop-parade för att vi fyllde år samma dag, men 

det var också allt som stämde – Katrin, 26.

Det har under våra djupintervjuer framkommit att det finns en del olika anledningar till att våra 

respondenter  började  med  nätdejting.  En  del  förklarade  att  det  berodde  på  nyfikenhet  och 

påtryckningar från vänner, andra att det verkade vara enklare att ta kontakt med någon via Internet 

än i verkliga livet.  Våra intervjupersoner var alla i  olika faser i livet vilket resulterade i  att  de 

använde sig av tjänsten på olika sätt och med olika motiv. Dock var vissa motiv mer framträdande 

än andra under intervjuerna. 

Jag hade tröttnat på utelivet, man orkar inte göra sig i ordning två dagar i 

veckan och gå ut och leta – Rebecca, 33. 

Jag reste så mycket i jobbet på den tiden att det kändes som en omöjlighet 

att träffa någon hemma i Stockholm – Niklas, 38. 

Rebecca  och  Niklas  uttalanden  representerar  här  en  bra  sammanfattning  på  övriga  deltagares 

resonemang kring nätdejting. Dessa två var de vanligaste anledningarna till att intervjupersonerna 

valt att bli börja med nätdejting.  Flera respondenter underströk även att nätdejting var ett bra sätt att 

träffa nya människor på utan större ansträngning.  En positiv aspekt alla de tillfrågade nämnde var 

att man kunde ”dejta” när man ville utan att behöva anstränga sig och lämna huset. Profilen ligger  

redan färdig och klar på Internet och du kan sitta hemma och ta kontakt med nya människor utan att 

klä upp sig. Giddens menar att den tekniska utvecklingen har öppnat upp nya möjligheter som förr 

inte var genomförbara, i detta fallet att kunna få kontakt med så mycket nya människor hemifrån. 

 
Det är perfekt, man kan ligga hemma och käka godis samtidigt som man chattar

 med folk från andra städer – Katrin, 26. 

Jag orkade inte leta längre, jag ville bara att någon skulle hitta mig – Rebecca, 33.

Det geografiska avståndet har minskat och genom Internet har vi kommit närmare människor vi 

aldrig hade haft en möjlighet att träffa förr. Rebecca säger att många av de hon träffade genom 
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nätdejtandet är människor hon aldrig skulle fått kontakt med i vanliga fall. Dels för att de inte bodde 

i samma stad eller hade samma åsikter och intressen i vissa fall. Detta är en del av den globalisering 

Giddens tar upp. Vi interagerar idag med folk utanför vår egen kultur vilket stärker även Castells 

resonemang kring att världen blir  mindre genom teknikens utveckling.  Niklas tar upp en annan 

anledning till varför han bestämde sig för att bli medlem på Match.com: 

Det blir så, man börjar komma upp i åldern. Alla mina vänner träffade tjejer och jag blev helt 

plötsligt femte hjulet och den enda singeln. [...] Istället för att bli ihop-parad med kompisars 

flickvänners väninnor bestämde jag mig för att försöka själv – Niklas, 38. 

Östberg och Kaijser menar att människan ansluter sig till vissa grupper beroende på vilket tillfälle 

det är. Vi vill ha det andra har och genom bland annat medierna matas vi med fler intryck om livet 

runt omkring. Niklas är ett tydligt exempel på detta då han valde att gå med i en dejtingsida för att 

återigen kunna passa ihop med övriga i sin umgängeskrets och inte ville vara ensam singel kvar. 

Genom att konsumera på ett visst sätt försöker vi få tillgång till en annan grupp och efterlikna dem. 

Niklas  konsumerade  i  detta  fallet  Match.com för  att  hitta  en  partner  för  att  återigen  markera 

tillhörighet med sina vänner (Östberg & Kaijser, 2010; 88ff). 

4.3 Betala mer – hitta fler
Efter  att  Jesper  blivit  medlem  på  Match.com  kände  han  sig  först  lurad.  Efter  att  han  hade 

förskottsbetalat medlemsavgiften för perioden han valt, berättade han att man även kunde välja att 

betala extra för tilläggstjänster i form av olika sorters medlemskap. 

Jag tänkte, ”va fan, dom vill bara tjäna så mycket pengar som möjligt. 

Detta är bara bluff” - Jesper, 26.

Utifrån Baumans teorier om att vi konsumerar varandra i konsumtionsamhället kan detta tolkas som 

att Jesper i detta fallet är en vara. Han betalar för att kunna konsumera andra, och marknadsför sig 

själv för att  kunna konsumeras  av andra användare (Bauman,  2007).  Heino,  Ellison och Gibbs 

skriver  i  sin  artikel  om hur  ord kopplade  till  marknadsföring  och ekonomi ofta  används  inom 

nätdejtingsfären. I detta fallet kan det liknas med Match.coms hemsida där de skriver att man för en 

extra avgift ökar sina chanser till att snabbt hitta en partner (match.com). I artikeln skriver de även 

om hur språket påverkar användarna betydligt. Vår respondent Jesper spekulerade i huruvida det var 

smart eller ej av Match.com att försöka sälja in en partner snabbare. Han berättade att de olika 

tillvalen man kunde göra på sidan fick det att kännas mindre seriöst. Dels kunde man betala extra  
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för att bli bli  premie-medlem, vilket innebär att man alltid visas bland de första profilerna för nya 

medlemmar. Sen finns även ett tillval som heter mobil där man kan se om ens skickade mail blivit 

lästa,  samt  välja  och  det  skall  synas  att  man  är  online  på  sidan  eller  ej.  Jesper  blev  negativt 

överraskad över att  det tycktes handla så mycket om pengar.  Enligt  honom blev det tydligt  att 

företaget  i  första  hand ville  tjäna  pengar  och i  andra  hand hjälpa  sina medlemmar att  hitta  en 

partner. 

4.4 Sälj dig själv som en vara
Enligt Bauman konsumerar människor numera snarare efter begär än behov. Nätdejting kan i detta 

sammanhang ses som ett sorts begär efter att hitta någon annan och därigenom bli bekräftad. Vi vill  

hela tiden ha mer och mer och hoppas att konsumtion ska frambringa lycka, denna förhoppning om 

att  finna  lycka  driver  oss  i  en  oändlig  jakt  efter  någonting  bättre.  I  konsumtionssamhället  blir 

individen  både  en  vara  och  en  konsument,  vilket  resulterar  i  att  denne  söker  erkännande  och 

försöker sälja ut sig själv för att bli uppmärksammad (Bauman, 2007:b, 10ff, 25ff).  Flera av de 

tillfrågade intervjupersonerna hade reflekterat över hur mycket man exponerade sig för omvärlden 

och hur viktigt det är att försöka sticka ut för att bli sedd. 

Man säljer ut sig själv som i en affär och hoppas någon ska tycka att man är intressant – Katrin, 26.

I början känns det jobbigt, man hänger ut sig själv som i ett skyltfönster och blir bedömd av 

omvärlden. Det känns förjävla ytligt, men samtidigt gör man samma sak själv. 

Man orkar inte alltid läsa texterna så noga utan bläddrar bara sida upp och sida ner 

med nya bilder för att se om det finns något av intresse – Niklas, 38.

Dock verkar  alla  de tillfrågade vara överrens om att  det  är  nödvändigt  att  skapa ett  bra  första 

intryck. De berättade om hur lätt det är att man klickar förbi profiler som har en trist presentation  

eller en otydlig bild. De säger att det gäller att välja fördelaktiga bilder och skriva en text som man 

hoppas ska uppfattas som intressant av en potentiell partner. Om just hur man skapar en illusion om 

sig själv som sedan visar sig inte stämma med verkligheten skriver Nicole Ellison om i sin artikel.  

Hon rapporterar om hur många förskönar sig själva på nätdejtingsidor för att bli unik eller helt 

enkelt passa in.  

Eftersom de finns så många konkurrenter måste man sticka ut från mängden för att bli sedd. 

Just att man ska se sig själv som en reklamskribent som vill sälja sin produkt är ett tips som finns i  

Hagbergs bok Börja dejta. För att synas på nätet ska man enligt Hagberg tänka att man är till salu 

genom att ska skriva en iögonfallande rubrik och använda sig av humor för att stå ut från mängden 
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(Hagberg, 2004, 74ff). Utifrån Whitty kan man tolka detta som att medlemmarna tänker strategiskt 

när de utformar sin profil för att lyckas träffa en partner. 

Det finns en liten plats där man kan sälja sig själv. Flera killar skriver ”Det här är vad du får, jag 

löptränar inte, jag tycker inte om detta och detta”, man kör en negativ bild och vänder på reglerna 

om hur man ska göra för att man ska få upp ögonen för just deras profil. Och det fungerar faktiskt. 

För då man blir någon som är lite udda  – Rebecca, 33.

Whittys resonemang är att framgången man får beror på just profilens utformning. Trost och Levin 

anser att människor gör som övriga i sin omgivning. Flera av de tillfrågade berättade hur de ville 

sticka ut från mängden och vara unika. Samtidigt sa många av dem hur de använde sig av andra  

profiler som underlag för sina egna profiler, vilket betyder att de ville sticka ut men samtidigt inte 

vågade göra någon drastisk förändring. Människan har en tendens att anpassa sig till sin omgivning 

och bete sig som övriga i sin närhet, vilket i det här fallet leder till att många profiler på  Match.com 

liknar varandra. Några av respondenterna sa själva att de innan de skapade sin egen profil, tittade på 

andra liknande personers profiler för att få veta hur de framställde sig själva. 

Jag kollade igenom flera andra manliga medlemmar på sidan innan jag 

la upp min profilbild. De flesta har bilder där de tränar och är solbrända och 

ser allmänt sportiga ut. Jag valde något liknande vilket ledde till att bilden var några 

år gammal, haha. Men det fungerade ju uppenbarligen  – Niklas, 38. 

Jag själv tycker aldrig att jag haft något behov av att varken över- eller underdriva. 

Men jag var runt på olika killars profiler och kollade vad andra skrivit. Hittade jag 

något jag tyckte var lite piffigt så snodde jag det och så skrev man om vissa saker. 

Man ville sticka ut, men inte för mycket – Jesper, 28. 

Både Niklas och Jesper berättar om det rådande klimatet på Match.com och att man snabbt lär sig 

vad som bör skrivas och ej. De berättar att man får utgå dels från manliga profiler men även från 

kvinnliga  sidor  och se  vad som eftersöks.  Enligt  Hancock  och Toma (2010)  är  det  vanligt  att 

användarna resonerar som Niklas, nämligen att inte vara helt sanningsenlig i valet av bilder som 

läggs upp. Det gäller  att  välja bilder som är tillräckligt attraktiva för att  locka någon till  att  ta 

kontakt, men samtidigt inte vara för långt från sanningen så att den andra parten blir överraskad om 

ett möte skulle ske i verkligheten. Det Jesper säger handlar om hur det är viktigt att följa de normer 

och oskrivna regler som finns för att passa in i just det sammanhanget. Detta stärker det Bauman 

(2007a) menar gäller för konsumtionssamhället, nämligen att det är en ständig kamp för att passa in, 
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eftersom det finns många andra på samma marknad som annars kan ta ens plats.

I en storstad sker identitetsskapandet på ett sätt som skiljer sig från mindre städer. Eftersom 

det finns mer konkurrens gäller det att sticka ut ur mängden för att synas. Människor i större städer 

blir dagligen överrösta med nya intryck och bilder och måste ständigt sålla bort onödig information. 

Östberg och Kaijser menar att detta leder till att man måste använda sig av nya knep och idéer för 

att bli uppmärksammad. Även flera av våra respondenter sa att det gäller att försöka sticka ut för att 

bli sedd.  

I Stockholm finns ett enormt bekräftelsebehov! Alla vill få uppmärksamhet så det gäller 

att framhäva bra egenskaper, att man är aktiv och framgångsrik. Då följer per automatik 

att man spelar golf och har ett bra jobb och bostad. Eftersom jag rör på mig är jag indirekt även 

i god form. Det är en statussymbol – Niklas, 38.

Östberg och Kaijser påstår att  människor i  större städer snabbt kan utläsa koder från en annan 

person och efter det placera denna personen i ett visst fack. Niklas nämner några exempel på saker 

som han anser har hög status. Detta behöver inte gälla för alla, men i de grupper han ingår i, och 

vars normer han känner till, innebär detta status. 

4.5 ”Man går bara på utseendet, tyvärr”
Att skapa sin profil är ett viktigt steg i nätdejtingprocessen och användarna verkar medvetna om 

detta. Respondenterna har alla lagt ner mycket tid på skapandet och verkar medvetna om betydelsen 

av att ha en bra profil för att kunna sälja in sig hos potentiella partners. På Match.com läggs stort 

fokus på just  detta moment och användarna får tips om hur de bäst framställer  sig inför andra 

användare på sidan. Jesper lade märke till hur många av tjejernas profiler liknade varandra och att 

det var svårt att hitta någon unik i de olika presentationerna. 

Alla tjejers sidor liknar varandra. Alla tränar fem gånger i veckan, 

alla är spralliga, glada och umgås gärna med sina vänner och familj. 

Det är svårt att hitta någon intressant som sticker ut från mängden - Jesper, 28. 

Även Niklas vidrör detta och säger att alla bara försöker sälja in sig och låta så bra som möjligt.  

Han och många andra av respondenterna har reagerat på att nätdejtingen påminner om att gå på 

krogen. Trots att anledningen till att många startat med nätdejting är att de tröttnat på hur ytligt 

klimat det är på krogen gäller liknande spelregler och koder på nätet, och det är utseendet som är 

det viktigaste och det första man ser. Många av de intervjuade fick en sorts uppenbarelse i slutet av 
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intervjun efter att ha besvarat frågor om vad de blev attraherade av i andras profil.  I början av 

intervjun angav respondenterna att en anledning till att de blivit medlemmar på Match var att det 

var så ytligt på krogen, men i slutet av intervjun motsade de vad de sagt i början och berättade att 

det  nästan  blir  mer ytligt  på nätet.  Castells  (1999) menar  att  möjligheten att  kommunicera  via 

internet och möjligheten att kontakta människor där som man inte träffat i verkligheten, resulterat i 

att kroppen inte längre är viktig, utan att det är de inre egenskaperna som får tala då. Detta är en syn 

som  verkar  ha  delats  av  respondenterna,  att  det  på  Internet  är  lättare  att  framhäva  sina  inre 

egenskaper, utan att de yttre attributen påverkar. Dock har det utvecklats ännu nyare teknik det  

senaste årtiondet, i form av digitala fotografier, vilket har lett till att det nu är lätt att visa upp även 

sitt yttre på Internet.

Man går bara på utseendet, tyvärr. Anledningen till att jag gick med i 

Match var att jag tyckte utelivet var så ytligt. Man går till ett ställe, scannar 

av området och kollar efter någon snygg tjej. Det är inte direkt så att man ser en 

halv-attraktiv tjej och tänker; ”oj hon ser hemskt trevlig och go ut” och går fram och 

snacka, man kollar utseendet först.  […] Men sen märker man ju att det är samma 

på nätet, folk lägger ändå bara upp snygga bilder på sig själva  – Adam, 23.  

Ibland kunde man komma in på en profil för att den personen kikat på ens egna. Så 

kanske man läste texten och tänkte att oj, det här verkar vara en kul person. Men sen

 kollade man bilderna och tänkte, eller nej, kanske ändå inte. Man måste ändå 

känna att personen tilltalar en på flera sätt – Katrin, 26

Det verkar alltså som om det finns samma beteenden på nätet som på krogen, det börjar med en 

utvärdering av eventuella partners utseende. Men eftersom det sker över Internet finns det tid och 

medel för att kunna påverka bilden av sig själv innan den når en mottagare. Detta är någonting 

respondenterna använt sig av, att använda bilder på sin profil där de förbättrat sitt utseende något 

eller använt en gammal bild där de anser sig se bättre ut. Detta är en balansgång, då ju själva syftet  

är att ses någon gång, vilket betyder att det riktiga utseendet då kommer att bli tydligt. Bilden ska 

alltså vara så pass attraktiv att den lockar andra att ta kontakt, men den får inte manipuleras till 

oigenkännlighet då detta skulle betyda att den andra personen skulle bli förvånad och kanske känna 

sig lurad när det sker ett möte ansikte-mot-ansikte. Två av respondenterna råkade ut för detta:

Men där var det väl kanske en mer fördelaktig bild om man säger så. Den här tjejen hade exempelvis 

gått från ganska långt hår till ganska kort hår. Det gör ju ingenting 

egentligen, men men jag blev ganska förvånad. - Jesper, 28.
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Oj oj, var ska jag börja? På hans profil var han otroligt snygg, jobbade som 

brandman och var personlig tränare på SATS. Vad kunde gå fel? 

Tyvärr var han inte alls som jag hade trott i verkligheten - Rebecca, 33. 

Vad Jesper råkade ut för kan liknas vid Hancock och Toma (2010) experiment där de granskade 

profilbilderna och sedan bedömde hur väl det stämde överrens med verkligheten. En tredjedel tycks 

inte stämma överrens med verkligheten enligt de testpersoner som var med vid undersökningen. 

Dock kom de  i  undersökningen  fram till  att  flera  av  användarna  själva  ansåg  att  bilderna  var 

representativa för dem och deras uppfattning om sig själva. Hancock, Toma och Ellison (2008) kom 

i ett annat experiment fram till hur nätdejtare var medvetna om att de inte fick göra en alltför falsk 

bild av sig själva, eftersom det då kunde bli fel om de träffade någon på riktigt som fått en felaktig 

bild av dem. Flera av respondenterna tror att många lägger upp fördelaktiga bilder just för att öka 

möjligheterna till en första träff. Jesper säger även att en del nog tror att de är kvar i den åldern då  

de var som mest attraktiv och inte inser att de har åldrats utan anser att de  fortfarande ser ut som på 

semesterbilden för fem år sedan. Trost och Levin (2010) menar att man kan fastna i en föreställning 

om sig  själv.  Självbilden  beror  i  många  fall  på  en  föreställning  om sig  själv  man  fått  genom 

bekräftelse från andra. Fick man mycket bekräftelse vid en viss tidpunkt i sitt liv kan det hända att  

man vill tillbaka till det och väljer att eftersträva att bli den man var. 

4.6 Bilder som ett sätt att bygga en identitet
Somliga  av  respondenterna  berättar  att  de  använder  sig  av  bilderna  som ett  sätt  att  bygga  sin 

identitet, och framställa sig på ett sätt de egentligen inte kan stå för. 

Jag lade upp bilder i mitt album där jag var aktiv och gjorde olika saker som 

att surfa och spela volleyboll. Egentligen gör jag ju inte det särskilt ofta, speciellt 

inte surfar för det har jag bara gjort en gång, men det känns som att alla 

har sådana bilder  - Katrin, 26. 

Katrin, är alltså medvetenheten om att det finns vissa normer och oskrivna regler som alla andra 

följer. Hon börjar också anpassa sig efter dessa genom att försöka sända ut signaler om vem hon är, 

trots  att  det  inte  representerar  henne  helt.  Östberg  och  Kaijser  (2010)  skriver  om  hur  det  i 

konsumtionssamhället finns värderingssystem för att bedöma varorna som bjuds ut. I detta fall är 

Katrin själv en vara och hon är medveten om värderingssystemet eftersom hon använder det själv, i 

bedömningen av andra. Därför tror hon även att andra bedömer henne enligt samma system, och 

försöker visa att  hon är den personen. Vad Katrin säger stärker Handcock och Thomas tidigare 
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forskning om att medlemmarna strategiskt gör sin profil mer attraktiva för att förbättra sina chanser 

för potentiella partners. Även Rebecca var medveten om vad bilderna kunde signalera och blev 

påverkad av vilka signaler andra användare sände ut. 

Jag hade en bild som jag tagit på Modelhouse som profilbild. En bild när 

jag klättrar i Australien, och en annan bild där jag klappar en koala. För det 

upplevde man ganska snabbt efter man gått med, att man ska helst träna sex dagar 

i veckan, löpa, klättra. Så man ser att folk är aktiva. Man lägger inte direkt 

ut festar-bilderna. - Rebecca, 33.

Förutom att välja vilka bilder som skulle läggas ut, valde hon även vilka bilder som  inte skulle 

läggas ut. Trost och Levin menar att vi ser oss själva utifrån andras syn på oss. Vi försöker därför få 

andra människor att bekräfta att vi verkligen är den personen vi utger oss för att vara. För om andra 

ser oss på ett visst sätt, så ser vi även oss själva på detta sätt. Rebecca säger även att hon ville få  

bekräftelse och bygga upp en sorts status genom bildvalet.  Hon menar att  bilderna kanske inte 

representerar vem hon är just nu, men att man kanske får känslan av vem hon varit eller vill vara. 

Även Jesper ville få de övriga medlemmarna på sidan att få en viss uppfattning om honom:

Jag tog med en bild där jag kramade syrrans barn och såg vältränad ut, sånt 

gillar väl tjejer? - Jesper, 28.

I och med att vi övergått till ett konsumtionssamhälle måste både män och kvinnor mer eller mindre 

sälja  sig  för  att  bli  uppmärksammade.  I  alla  tider  har  det  ofta  varit  kvinnor  som  blivit 

sammankopplade med känslor, kropp och utseende och varit de som blivit betraktade. Nu har detta 

centraliserats något och både kvinnor och män blir betraktade av omvärlden mer än någonsin utifrån 

sina yttre attribut menar Bauman (2007). Jespers citat ovan bevisar att även män mer och mer börjat 

tänka på sin framställning. Jesper ville få uppskattning både för sina handlingar och känslor genom 

att omfamna ett barn, och dels genom sitt utseende. 

I de flesta handböcker med dejtingtips står det att man skall visa upp sig från sin allra bästa 

sida i sin profil. Har man en attraktiv bild får man fler svar, och gillar läsaren fotografiet kommer 

det resultera i att han eller hon läser profiltexten (Hagberg, 2004, 76ff, Sigurdh, 2008; 45ff). Våra 

respondenter verkade alla vara medvetna om hur viktigt det var att välja en bra profilbild för att 

lyckas. 
Självklart övervägde jag vilken profilbild jag skulle ha, och jag valde en jag tagit hos en fotograf. 

Jag var snygg, det måste jag erkänna, men lägger man upp en bild från en vanlig dag på jobbet 

tror jag inte man får så mycket uppmärksamhet – Johanna, 32.
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När människor blir varor försöker vi marknadsföra oss själva för att andra ska bli intresserade av att 

konsumera oss. Detta resulterar i att människor ständigt söker uppmärksamhet där målet är att bli en 

eftertraktad vara som är mer åtråvärd än de andra på samma marknad. Betraktar man detta utifrån 

Dimbleby och Burtons teorier kan det tolkas som att människor visar upp en fasad för att anses vara 

mer attraktiva. Om man får feedback och bekräftelse på bland annat sin profilbild betyder det att 

man lyckats och uppnår genom det en form av tillfredsställelse. Johanna och övriga respondenter 

menade att man ville visa upp sig från sin bästa sida och att man bara har några sekunder på sig att  

fånga någons intresse. 

När vi tog upp frågan om hur bilder påverkade valet  av vem våra respondenter valt  att 

kontakta, var alla överrens om att det spelade en avgörande roll. Det går snabbt att bläddra igenom 

profiler, och det är enligt respondenterna bilderna som syns först och tydligast. Även om några av 

dem nämnt  att  det  är  lättare  att  se  förbi  yttre  attribut  och  fokusera  mer  på  personligheten  vid 

nätdejting, är det dock främst bilderna och personens utseende som är det mest intressanta när de 

söker efter potentiella partners.

Jag tycker att om man bara tittar på det helt krasst så är ju utseendet 

ändå det man går på här [...]Jag vill ju veta hur personen i fråga ser ut.

[…] Bilden är avgörande för att gå vidare in i profilen - Jesper, 28.

En del av respondenterna har gått in på profiler trots att bilderna inte tilltalade dem, medan andra 

aldrig gjort det. De menar alla att det i det hänseendet inte skiljer sig mycket från den verkliga 

världen, och att det är utseendet som först väcker intresse och ger ledtrådar om hur personen är. 

Detta ligger i linje med vad Dimbleby och Burton (1997) skriver, att det snabbt görs bedömningar  

utifrån en persons utseende och därefter drar betraktaren slutsatser om hur dennes personlighet ser 

ut. Detta genom att försöka tolka vilken klass personen tillhör och vilka statussymboler denne bär.

Jag har varit i kontakt med människor vars profilbild inte varit den bästa. 

Många är otroligt roliga och intressanta personer att sitta och prata med, men i 

slutändan vill man ändå ha något som attraherar ögat – Jesper, 28.

Enligt Trost och Levin vill den moderna människan veta vad den får. Ofta letar vi efter speciella 

aspekter  som vi  finner  intressanta.  Användare på nätdejtingsidor  ges chansen att  presentera sig 

själva tydligare och på ett mer sansat sätt än i verkligheten men det är ändå bilderna som avgör i 

störst utsträckning. Människor tenderar att snabbt bedöma en annan persons utseende för att därefter 

bestämma hur denna är som person. Och många av respondenterna sa just att det första intrycket är 

viktigt och avgör om man går vidare eller ej. 
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Bilden är absolut viktig för mig, finner jag inte personen attraktiv kontaktar jag honom 

inte. Jag mailade ett tag med en kille som bara hade massa snygga bilder på sig själv när han 

hade kavaj och skjorta. Man var jättetrevlig och allt klickade, men vid vårt första möte kom 

han i sneakers, jeans och ring i nästan. Jag visste direkt att vi aldrig skulle höras igen 

innan vi ens hälsat på varandra. Men jag bet ihop och drack mig full 

istället, men vi har som sagt aldrig hörts igen – Rebecca, 33.  

Rebeccas  uttalande  understryker  vad  Trost  och  Levin  menar  med  att  vi  utifrån  utseende  och 

kroppsspråk bedömer vilken roll en person har och avgör vilken typ av person det är. Genom att 

försöka tolka klass, status och sysselsättning personen har med hjälp yttre attribut tror vi oss veta 

vem denna är (Trost & Levin, 2010; 19). Rebeccas upplevelse är även ett exempel på hur denne 

personen hade byggt upp en identitet i den digitala världen, men som inte stämde överrens med den 

identitet han  visade upp i verkligheten. Flertalet av de andra respondenterna berättar att man redan 

efter några sekunder kan avgöra om personen stämmer överrens med sin profil. Finns det ingen bild 

alls är det enligt Match.com få andra användare som kommer att gå in vidare i profilen. Profiler 

med bilder får upp till femton gånger fler träffar enligt Match.com och är på det sättet avgörande. 

Många av respondenterna ställer  sig tveksamma till  profiler  utan bilder och berättar  att  man då 

undrar över vilka avsikter dessa personer har. Jesper menar att profilen i övrigt måste vara speciell 

för att det ska vara lockande att gå vidare in i den, därför har han valt att själv ha en profilbild.

Jag har lagt upp en bild. Om det skulle vara någon som inte har en bild alls så ska 

det ganska mycket till för att man ska höra av sig - Jesper, 28.

4.7 Mister du en står dig tusen åter 
Giddens menar att det är demokratiseringen, genom bland annat Internet, som har förändrat vår syn 

på  samhället  och  äktenskapet.  Efter  konsumtionssamhällets  uppkomst  utvecklades  människors 

relationer vilket resulterade i mer opersonliga kontakter och att  traditioner inte var lika viktiga. 

Även  Gauntlett  (2002)  hävdar  att  medierna  kan  ses  som ett  verktyg  som leder  till  att  gamla 

föreställningar om rätt och fel försvinner allt mer. 

Det bästa med nätdejting är att det finns så många att välja på. Man behöver inte känna 

sig stressad för singlarna kommer inte direkt ta slut. Och gör dom det är det bara 

att hitta en ny dejtingsida – Rebecca, 33. 

Idag är synen på äktenskap inte densamma som förr utan individen gör istället egna val där de 

bestämmer hur de ska leva sitt liv. Rebeccas uttalande visar på att uppluckringen av det traditionella 
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äktenskap börjar försvinna. I dagens samhälle är det inte konstigt om man inte har en familj vid ett 

visst stadie i livet. Rebecca berättar vidare att hon tycker nätdejting är bra då hon tycker att det 

känns seriöst, men inte för seriöst och att man snabbt och lätt både kan påbörja och avsluta ett 

”förhållande”. Bauman (2007) menar att nätdejting har lett till  att kärlek blir en handelsvara på 

Internet då vi numera konsumerar partners som varor, vilket Rebecca illustrerar här. 

Katrin berättar om hur hon och hennes pojkvän hon varit tillsammans med sedan unga år 

relativt nyss gjort slut. Men hon är positiv till vad som väntar och menar att han antagligen inte var  

den rätta för henne. Synen på kärlek har förändrats. Giddens uttryck sammanflytande kärlek innebär 

att känslor som finns i ett förhållande kan försvinna även fast man lovat varandra evig trohet. Katrin 

berättar vidare att nätdejtingen hjälpt henne att snabbare komma över sitt förra förhållande genom 

att träffa nya människor. 

Jag antar att det inte var meningen att vi skulle vara ihop, 

men jag tror det finns en för alla – Katrin, 26.

Bauman och May  (2004) hävdar att konsumtionssamhällets framväxt ledde till ett större behov av 

kärlek. På grund av behovet efter erkännande och bekräftelse söker vi efter förbindelser med andra, 

oavsett om de förväntas bli långvariga eller ej. En av våra respondenter berättade om hur hon efter 

ett uppbrott gick in på Match.com och skickade ut ett massutskick.

Jag tänkte, hur jävla svårt ska det vara? Jag skrev ett generellt mail och skickade ut 

till flera personer. Jag tänkte att nån måste väl svara? - Rebecca, 33.

En av de viktigaste aspekterna i konsumtionssamhället är att det ständigt kommer nya produkter 

som kan ersätta de gamla. Bauman (2007) säger att människor förut konsumerade för att produkten 

gav löfte om att hålla länge, medan det idag handlar om en kort tillfredsställelse. Nätdejtingens 

huvudsakliga  syfte  är  visserligen  att  ge  löften  om  ett  förhållande  som  förhoppningsvis  blir 

långvarigt. Dock erbjuder nätdejtingsidorna ett stort utbud av ersättare, om förhållandet skulle ta 

slut. Det verkar finnas en tanke om att det kan finnas någonting bättre än det man redan har. En av 

våra respondenter behöll sitt konto, trots att hon var i ett förhållande. 

Jag har aldrig avslutat mitt konto även fast det resulterat i ett lite mer 

stabilt förhållande. Eller jag lät det ligga kvar,  jag inaktiverade inte kontot 

men jag var inte aktiv på sidan. Man betalar ju ändå för ett par 

månader i början - Rebecca, 33.
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Det kan enligt respondenterna vara svårt att känna sig helt nöjd och tillfreds när man vet att det 

fortsätter hända saker ute på nätsajten som man nu inte kan se eller få ta del av. Jesper säger att: 

Nu loggar jag in på sidan samtidigt som jag träffar en tjej, även fast

jag inte alls är speciellt intresserad av att börja träffa någon annan. Men jag är ju 

ganska nyfiken på om någon har varit inne på min sida. Men om jag nu har fått ett 

mail så svarar jag inte på det. - Jesper, 28.

4.8 Det blir som ett beroende 
Det verkar kunna bli lite av ett beroende att se aktiviteten som pågår på nätdejtingsidan och, precis 

som Bauman skriver, fortsätta jaga nästa sak, konsumera nästa vara, när lyckoruset från den första 

börjar försvinna. Detta är en del av den eviga otillfredsställelsen som präglar konsumentsamhället. 

Det stora utbudet av potentiella partners kan resultera i att det blir svårt att välja och nöja sig med 

endast en. Bauman och May (2004) förklarar att enda syftet med alla varor som finns idag är att de 

ska konsumeras och någon skall tjäna på det, likheter kan dras till Match.com som tjänar mycket 

pengar genom att  låta singlar konsumera andra singlar online.  En av respondenterna,  som varit 

singel länge, sa att det kändes överväldigande när det helt plötsligt fanns så många att välja bland. 

En annan talade om hur svårt det blev att välja när utbudet var så stort:

Det blir lättare att välja bort folk när man som jag hade fyra stycken i rullning. Från att 

inte ha någon till att ha fyra så börjar man sålla mer. Har man bara en kan man mer 

ha tålamod med vissa brister som man kanske inte skulle ha om man hade flera. Man 

kan sitta och bläddra och tillslut blir man ganska kräsen och man 

tänker på alla brister - Johanna, 32. 

Adam berättade hur han också hade svårt att välja och bestämma sig för en speciell tjej: 

Man vill hitta den perfekta! Vill mixa hennes läppar med hennes kropp. Man får 

aldrig nog, och sen är det så lätt att hitta något mer intressant!

Jag dejtar massa samtidigt, bara för att jag kan! - Adam, 23.

Adams citat  ovan visar  att  det  blir  svårt  att  välja  då utbudet  av potentiella  partner  är  så  stort. 

Bauman (2009) hävdar att det är detta hela konsumtionsamhällets strategi går ut på. Att det blir ett 

överflöd av produkter som allmänheten konsumerar för att sedan erbjuda nya produkter och slänga 

det gamla. Detta betyder att allt går att ersätta och att det inte finns någon anledning vid att fästa sig  

vid en viss vara. Många av respondenterna menar att man väljer bort partners på Internet som man 

kanske inte skulle ha en chans på i verkligheten, bara för att man kan. Fiore och Donath (2005) skriver 
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att  nätdejting  har  bidragit  till  att  man nu kan  söka efter  specifika kärlekspartners  online.  Man kan 

numera hitta människor med önskvärda egenskaper. Johanna berättar att hon endast sökte på en viss  

sorts killar som stämde in på hennes kriterier, helst skulle han ha gröna ögon, brunt hår och vara lång 

och muskulös, och allt det fann hon på Match.com. Några av respondenterna spekulerar i att man på 

nätet inte behöver famla i mörkret utan istället snabbt ringa in en liten del som man finner intressant och  

slippa slösa tid på annat. Dock har även de flesta övervägt möjligheterna att de missar många människor  

de kanske egentligen skulle passat bättre med på grund av att man är så specifik.  Ben-Ze'ev (2004) 

beskriver hur det är mer sannolikt att människor med liknande attityder startar en relation. Internet 

underlättar i detta avseende då det är möjligt att söka efter specifika kriterier, såsom attityder i en 

viss fråga.
Det var en kille som hörde av sig som inte alls stämde in på mig, men det slutade 

med att vi dejtade i några månader, tills jag träffade en annan kille.  - Johanna, 32.

Johannas  uttalande  bygger  på  Baumans  (2009)  teorier  om konsumtion.  Johanna  säger  att  hon 

träffade en kille som inte var inom ramen för hennes kriterier och att allt fungerade bra, men sedan 

träffade hon en kille som passade hennes kriterier bättre, och bytte. I relation till Baumans teorier 

kan detta tolkas som att Johanna konsumerade för att må bra en kort stund. I konsumentsamhället 

gäller det att snabbt glömma bort och gå vidare för att tillfredsställa nästa begär. 

Någonting  som  några  olika  respondenter  nämnde  var  att  nätdejtandet  blev  något 

beroendeframkallande. De kände sig bekräftade av andra och självförtroendet blev bättre genom all 

den uppmärksamhet dom får.  Ben-Ze'ev (2004) menar att nätdejting är ett bra komplement till att 

träffa människor på andra ställen just för att man lär känna varandra på ett annat plan och kommer 

den andra personen närmre än om man skulle träffas i verkligheten.

Blir som ett beroende, som när man har köpt en ny sak. Man vill 

använda den hela tiden! Man skickar, sitter och väntar, när man får 

svar blir det som en drog.  Man känner sig fantastiskt och åtråvärd! - Katrin, 26. 

4.9 På nätet är det lättare att ta kontakt
Som tidigare nämnts skiljer de flesta av våra respondenter på det elektroniska mötet och att träffas i 

verkligheten. Bauman hävdar att livet har blivit ett uppträdande och att kampen om erkännande 

blivit mer publikt.  De flesta jämför nätdejting med att träffa någon på en nattklubb som de flesta 

betraktar som huvudalternativet till att träffa någon via Internet. De menar de att nätdejting känns 

mer seriös eftersom det sker på dagtid och vanligtvis utan alkohol i kroppen. 

30



Det känns som om man möter varandra på ett helt annat plan än om man träffas 

på krogen klockan 2 på natten, i fyllan - Niklas, 38.

Gauntlett  menar  att  Internet  har  haft  en  förlösande  effekt  för  samhället.  Inlärda  normer  och 

beteenden kan komma att luckras upp allt mer genom medierna. Flera av respondenterna berättade 

att man på Internet lättare kan ta kontakt med vem man vill. Alla de kvinnliga tillfrågade sade att 

man genom Internet vågade mer och kunde gå utanför normen om att killen skall ta första steget. 

Det är både jag och killarna som har tagit kontakt. På nätet är det lättare att ta kontakt, även 

för tjejer. Ragga på krogen så har man ju ändå två vinflaskor i kroppen - Rebecca, 33.

Vi  frågade  om  respondenterna  tyckte  att  det  var  möjligt  att  få  en  relation  till  någon  annan 

elektroniskt svarade många av dem svarade att det var möjligt, men att de inte trodde att det skulle 

vara  samma  typ  av  relation  som  i  verkliga  livet.  Några  svarade  att  det  är  viktigt  att  ses  i  

verkligheten: 

Man kanske kan bli intresserad, men jag tror ändå mer på mötet face-to- face - Niklas, 38.

Enligt Ben-Ze'ev (2004) är relationer som skapas via Internet också är riktiga relationer då de sker 

mellan  två  människor.  Dock  kan  de  inte  jämföras  med  de  relationer  som  finns  utanför  den 

elektroniska världen, utan kan endast ses som ett komplement till dessa.  Jesper tror att det går att 

lära känna någon till en viss gräns men att det är bra att ses utanför den digitala världen för att bilda 

sig en uppfattning och lära känna varandra bättre. I flera av de handböcker som finns om nätdejting 

kan man läsa om att man snabbt skall stämma möte med sin dejt. Går det för lång tid är det lätt att  

man bygger upp en bild av personen som inte stämmer överrens med verkligheten. Man lägger till 

egenskaper man själv finner attraktiva och målar upp en drömbild om den andra personen, ett så 

kallat ”luftslott”. 

Mailar man fram och tillbaka med någon en tag känner man ganska 

snabbt vem personen är. Man kan få en relation efter ett tag, men det är nog bra att 

träffas ganska snabbt inpå - Rebecca, 33.

Jag tror att man ska träffas så snabbt som möjligt. Det är omöjligt att få ett 

helhetsintryck av någon man inte sett i verkligheten. Man kan inte se en persons utstrålning

 via datorskärmen – Adam, 23.
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Det är enligt Castells (2004) svårt att bedöma någon annans identitet och personlighet via Internet 

då kroppen är en viktig del i denna bedömning. Han menar att gemenskapen med får med någon på 

Internet inte tenderar bli lika starka som en gemenskap man skapar i den fysiska världen En av 

respondenterna håller inte med och menar att det går att lära känna någon bättre via ett medium, 

utan att ses i verkligheten.

 Jag tror man kan få en relation till någon på nätet [...]. Och om man läser om folk 

som brevväxlat i 30 år utan att träffas och ändå bygga upp en relation. Skriver man och pratar 

med någon år ut och år in blir man en del av den andra personens liv - Katrin, 28.

Enligt Castells (1999) ingår vi nu i en rad olika nätverk och dessa gör att människor kan veta mer 

om varandra än förut, trots att vi lever mer åtskilda i den fysiska världen. Castells skriver om hur de 

elektroniska mötena och relationerna är annorlunda än de som sker utanför den digitala världen 

eftersom de relationerna är lika lätta att avsluta som de är att inleda. Flera av de tillfrågade sa att 

jargongen som råder på Internet är mycket hårdare än i verkligheten. På Internet vet ingen vem du 

är så du kan säga och göra vad du vill. 
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5. Slutsatser
Vi trodde när vi startade uppsatsarbetet att det skulle vara svårt att hitta människor som ville berätta 

om att de använt sig av nätdejting. Men det var nästintill tvärtom, det var många som ville berätta 

om sina erfarenheter. Det ser vi som ett tecken på att nätdejting nu är ett accepterat sätt att finna en 

partner på och vi tror det är ett tecken på hur senmoderniteten märks. Det är nu upp till var och en 

att ta ansvar för sig själv och sin livsbana, eftersom ingen annan kommer att göra det. 

Vi  ville  med  vår  uppsats  ta  reda  på  hur  människor  som  nätdejtar  resonerar  kring  det 

identitetsbyggande som sker på dessa sidor. Vi visste inte från början om någon av de vi intervjuade 

skulle vara medvetna om detta själva, men det visade sig att många av dem hade insikt i att det 

gällde att bygga upp en bild av sig själv. De var medvetna om att de gjorde det, och även medvetna  

om att även andra användare förmodligen hade liknande strategier för att framställa sig i bättre 

dager. Det visade sig i våra intervjuer att bilderna var det främsta instrumentet både för att själv 

konstruera en identitet, men också för att skapa sig en uppfattning om andras. 

Intressant var att många av intervjupersonerna i början av intervjun angav att ytligheten på 

nattklubbar var en bidragande faktor till att de började nätdejta. De ville kunna visa sitt riktiga jag 

där ytan inte hade lika stor betydelse. Detta stod det även att läsa om i bland annat Manuel Castells  

bok från 1999. Vi tror detta är en gammal föreställning om att Internet är en arena där kroppen inte 

är viktig, utan det är de inre egenskaperna som syns. Dock har det hänt en hel del när det gäller 

tekniken. Digitala bilder, och möjligheten att kunna manipulera dessa till det bättre, tror vi har gjort 

att har gjort att det idag är minst lika ytligt på Internet som i verkligheten, om inte mer. Efter att ha  

pratat om vad intervjupersonerna anser mest intressant och avgörande med andra personers profiler, 

framkom det att det var just bilderna som hade den rollen. För många av respondenterna verkade 

detta vara någonting de inte tänkt på själva, utan de hade trott att det var mer personlighet och 

intressen som de tittade på hos andra. 

När respondenterna talade om hur de själva skapade sin profil är det värt att notera att alla 

ville sticka ut från mängden på något sätt och de förstod att det var viktigt för att få uppmärksamhet  

och bli framgångsrik. Dock sade även många av dem att de inte visste hur de skulle göra för att bli  

unika, så de tittade på andra profiler som de tyckte var bra, för att sedan kopiera det. Detta leder 

alltså till att ingen egentligen blir unik. Detta tror vi kan ha att göra med de värderingssystem vi  

använder oss av. Eftersom de värderade vissa profiler högt, ville de själva också bli bedömda på 

samma sätt, och kopierade därför dessa. 

Baumans konsumtionssamhälle illustreras tydligt genom fenomenet nätdejting. Att skapa en 

profil är som att bygga sitt eget varumärke och att titta på andras profiler är som att fönstershoppa. 

Våra respondenter använde själva ord som ”hänga ut sig i ett skyltfönster” och ”sälja in sig”, vilket 
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tyder på att de själva dragit paralleller till detta tänk. En viktig aspekt i Baumans teori är att det  

finns en aldrig sinande ström av nya varor och det finns alltid någon som kan ta någon annans plats.  

Den viktigaste anledningen till att börja nätdejta, är att vilja hitta någon att vara tillsammans med. 

Men samtidigt kunde vi ana att det hos vissa av respondenterna fanns tankar om att det inte gjorde 

någonting om nästa person de började träffa inte resulterade i ett långt förhållande. Detta eftersom 

det ju i så fall alltid fanns någon annan som kunde ta den personens plats. Somliga fortsatte även att 

gå in på sitt nätdejting-konto, trots att de var i ett förhållande. Vi tror att detta kan bero på den 

otillfredsställelse Bauman menar präglar vårt samhälle. Tänk om det finns någonting bättre än det 

jag har? I några av intervjuerna framkom det att nätdejtingsajterna gjorde att intervjupersonerna 

blivit  mer kräsna när det handlade om förhållanden. De hade lättare att  välja bort  personer för 

orsaker  som varit  obetydliga,  eftersom de visste  att  det  var lätt  att  söka upp någon utan dessa 

kriterier, via nätdejtingsidan. 

Internet har utan tvekan revolutionerat sättet kärleksrelationer kan uppstå. Sättet på vilket 

det är möjligt att bygga upp en bild av sig själv och att se andra hade inte varit möjligt utan detta  

instrument. Många av våra intervjupersoner tyckte att det var bra att det går att söka efter specifika 

typer av människor, i en rad olika kategorier. Även nätdejtingsajterna själva framhåller att de på 

vetenskapligt  väg har  metoder  för att  para ihop människor  som passar tillsammans.  Vi  började 

fundera på debatten om hur det är tekniskt möjligt att bestämma vilka egenskaper ett foster ska få 

med hjälp av genmanipulering och alla de negativa reaktioner som följt. Vi drar paralleller, om än 

långsökta sådana, med nätdejting då detta forum gör det möjligt att få fram personer som matchar  

alla ens preferenser. Går det verkligen hitta kärlek på vetenskaplig väg, via en dator? 

5.1 Förslag på framtida forskning 
Det skulle vara intressant att göra en analys av användarprofiler för att se hur identitetsbyggandet 

går  till  på nätdejtingsajterna.  Det hade varit  ännu bättre om det gick att  få höra resonemangen 

bakom dessa identitetsbyggen. I en mer avsändarinriktad studie hade det varit intressant att jämföra 

hur  de  olika  nätdejtingsajterna  främjar  olika  typer  av  identitetsbyggande,  beroende  på  vilka 

funktioner de har. Kan en person framhävas på olika sätt beroende på vilken nätdejtingsida denne 

använder? 

Gauntlett menar att Internet har gjort att sociala hierarkier har uppluckrats, då det är möjligt 

att få tillgång till varandras världar. Vi tror dock att det finns klasskillnader, och skulle vilja se om 

det finns sådana tendenser på olika nätdejtingsajter. Vad skulle hända om alla nätdejtingsidor blev 

gratis? Skulle detta påverka de eventuella klasskillnader som finns idag?
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Bilaga 1

Definitioner

• Online - direktkontakt med dator eller system, eventuellt via nätverk. (www.ne.se)

• Nätdejting – ett samlingsbegrepp som framför allt förknippas med att söka efter en partner 

med hjälp av en Internettjänst som kan vara avgiftsbelagt och annonsfri eller kostnadsfri och 

då oftast annonsfinansierad. (www.wikipedia.se)

• Profil –   egenskaper som framstår som karakteristiska för t.ex. en person, en organisation 

eller  ett  företag.  Exempelvist  en  sida  på  Match.com där  användaren  lägger  upp allmän 

information tillsammans med en bild på sig själv. (egen definition)

• Profilbild – Den bild som kommer upp när någon söker på personen på Match.com eller går 

in på dennes sida. (egen definition)

• Profiltext – En kort text om användaren där denna beskriver vem han eller  hon är, vad 

denna letar efter samt allmän information om intressen, religion, fritid osv. (egen definition)



Bilaga 2

Intervjufrågor

Allmänt

Varför valde du att gå med i en nätdejtingsajt?

Vad hade du för förväntningar?

Hur såg den första kontakten ut? Var det du som kontaktade någon eller blev du kontaktad?

Vad hade du för bild av nätdejting innan du själv började?

Har den bilden förändrats?

Har/är du med i flera olika sajter?

Finns det någon du föredrar? Varför?

Finns det någon i din närmre umgängeskrets som också nätdejtar?

Om det finns, har det påverkat dig positivt/negativt/inte alls?

Hur många träffade du innan du träffat det rätta (om du gjort det)?

Använde du ditt riktiga namn eller ett alias? Om alias, vad ville du säga med det?

Bild

Vad har/hade du för typ av profilbild?Varför?

Vilken typ av profilbild är attraktiv för dig?

Är det viktigt för dig att bilden är attraktiv för att du ska bli intresserad?

Har du någonsin kontaktat någon trots att profilbilden inte har tilltalat dig?

Har utseendet med någon person du träffat via Internet inte stämt överens med bilden de lagt upp?

Dejter

Har du träffat någon i verkligheten efter kontakt på en nätdejtingsajt?

Var det du eller de andra som tagit initiativet till att ses?

Har personen/personerna motsvarat din bild du fått av personen via sajten?

Har du fortsatt träffa samma person mer än en gång?

Har du dejtat många samtidigt?

Om dejtandet har resulterat i ett förhållande, har du då avslutat ditt konto på sajten? Eller blivit 

inaktiv?

Har du stött på någon som inte är ute efter en riktig dejt?

Hur länge väntade ni med att träffas?



Relationer

Finns det några speciella och ofta förekommande uttryck som är återkommande? Kan de betyda 

någonting särskilt inom dejtingsfären?

Kan man läsa mellan raderna vad den andra personen vill?

Finns det många oseriösa användare? Hur märks det?

Får man en relation till någon man inte mött i verkligheten?

Känner man konkurrens och avundsjuka om en person man ”dejtar” träffar andra eller är online 

utan att höra av sig?

Har du blivit nobbad någon gång? Var det innan eller efter ni hade setts?

Hur många personer hade du kontakt med samtidigt när det var som mest?

Tror du det är lättare att bli förälskad via Internet?

Blir man mer kräsen om man har många att välja mellan?

Vad är skillnaden mellan att gå in på en nätdejtingsida och att gå ut på krogen?

Är ok att vara öppen med att du träffat din partner på Internet?

Identitet

Hur bygger man en personlig profil?

Hur tolkade du andra människors profiler?

Kan man bedöma en person utifrån profilen?

Är texten viktig för att man skall bli intresserad?

Tror du att många över- eller underdriver något i sin presentation?

Övrigt

Hur tror du utvecklingen för nätdejting kommer se ut i framtiden?

Vad finns det för fördelar, respektive nackdelar med nätdejting?



Bilaga 3

Presentation av intervjupersoner

Våra  intervjupersoner  är  alla  anonyma  och  vi  har  valt  använda  oss  av  fingerade  namn,  

sysselsättning  och  bostadsort.  Dock  har  vi  valt  att  behålla  åldrarna  i  närheten  av  de  riktiga  

åldrarna, då det kan vara intressant att veta i vilket skede i livet respondenterna befinner sig. 

• Jesper, 28 år gammal. Har tidigare läst statsvetenskap vid Lunds universitet men jobbar nu 

på  ett  större  företag  i  Malmö.  Jesper  blev  bekant  med Match.com när  han var  inne  på 

Aftonbladet och fick se en reklamannons från företaget. Nyfikenheten tog över och han blev 

medlem på sajten. Just nu är han i ett nytt förhållande med en tjej han träffat genom sidan 

men har fortfarande inte avaktiverat sitt konto på sajten. 

• Johanna, 32 år gammal. Är nu mammaledig och hemma med sin andra dotter som snart 

fyller ett år. Hon bor tillsammans med sin man som hon träffade genom nätdejtingsajten 

Match.com för flera år sedan. Johanna kommer från en mellanstor stad i Sverige och flyttade 

till Stockholm efter att hon fann sin partner online. Hon har inte för en sekund ångrat sitt val 

att hon blev medlem på dejtingsidan.

• Niklas, 38 år gammal. Född och uppvuxen centralt i  Stockholm. Där har han bott större 

delen av sitt liv och har inga planer på att flytta därifrån. Niklas hade tidigare en väldigt 

negativ bild till begreppet nätdejting men den har nu drastiskt förändrats då han idag lever 

tillsammans  med  en  kvinna  han  träffat  genom sidan.  Innan  han  träffade  sin  nuvarande 

partner var han aktiv på sidan i tre  olika omgångar. 

• Rebecca, 33 år gammal. Kommer från en småstad men bor numera i Stockholm sedan 10 år 

tillbaka. Hon jobbar på ett stort företag inne i stan och reser mycket i tjänsten vilket var en 

av anledningarna till att hon blev medlem på Match.com. Rebecca säger själv att hon haft 

lite otur med sina dejter från sidan den sista tiden och har för tillfället lagt nätdejtingen på is. 

Hon tror dock att det finns en möjlighet till att hon återupptar medlemskapet längre fram. 

• Katrin, 26 år gammal. Studerar sitt sista år i Lund och är ganska nybliven singel. Katrin 

kände efter uppbrottet att hon ville träffa nytt folk och skaffa sig en ny umgängeskrets och 

blev mer eller mindre tvingad av sina vänner att bli medlem på sidan. Hon har alltid varit 



ganska negativt inställd till nätdejting, men den bilden håller på att förändras då hon genom 

sidan inte ännu träffat en partner men istället fått många nya vänner. 

• Adam, 23 år gammal.  Jobbar på en nattklubb i centrala Stockholm. Adam är en relativt 

nybliven medlem på Match.com och är hittills väldigt nöjd med tjänsten. Adam har planer 

på att flytta till Uppsala och studera men säger att det är svårt att slita sig från Stockholm 

och allt därtill. Han har vid ett flertal tillfällen sprungit på samma personer på stället där han 

jobbar som han pratat med på nätet, fast det ser han inte som något problem. 
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