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Sammanfattning  

Den här uppsatsen handlar om nätdejting och de sätt på vilka människor framställer sig själva 

på dejtingsidor. Syftet är att besvara frågor som rör nätdejtingen utifrån ett 

konsumtionsperspektiv och dess roll för människors identitetsskapande. Vi vill även belysa de 

sätt som kvinnor och män presenterar sig själva och kommunicerar med varandra på 

dejtingsidor. 

En dejtingsida kan ses som ett ekonomiskt system som styrs av konsumtion, utbud och 

efterfrågan. Användarna kan då behöva anpassa sig till vissa marknadsregler som ger dem 

ramar för hur de ska presentera sig själva på nätet. Resultatet kan bli att kärleken förvandlas 

till en materiell tillgång eller en ”slit- och slängvara” som när som helst kan bytas ut mot en 

ny och förbättrad produkt. 

Dejtingsidorna tillskriver sina användare ”konstgjorda” identiteter som är mycket begränsade 

och ofta består av fördefinierade svar. På grund av det kan det vara svårt att beskriva sig själv 

på ett verklighetstroget sätt. Människor som använder sig av dejtingsidor kan istället försöka 

”anpassa” sina identiteter i verkliga livet så att de liknar de konstgjorda internet-identiteterna. 

Det finns skillnader mellan hur kvinnor och män presenterar sig som kan sägas likna klassiska 

stereotyper för manligt och kvinnligt, men det finns också motsatser till stereotyperna som 

exempelvis att kvinnorna verkar vara de ”styrande” på sidorna.  

Nyckelord 

Identitet, nätdejting, genus, kärlek, internet, sociala medier, konsumtion, könsroller, 

stereotyper, kommunikation, dejting, relationer 
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Inledning 

Nästan hälften av Sveriges hushåll består av endast en person, vilket gör Sverige till det land i 

Europa med flest singelhushåll (www.datingdate.se).  Att nätdejting blivit mycket populärt i 

Sverige är därför lätt att förstå. Det blir plötsligt lätt för människor att hitta många potentiella 

partners, men även att ta steget till den första kontakten med den andra personen. Det 

vanligaste sättet som svenskar hittar sin partner på är enligt en Sifoundersökning från 2010 

nätdejting. Frågan man kan ställa sig är, hur det kan komma sig att människor väljer att dela 

sina mest intima relationer genom Internets anonyma värld. Allt fler människor väljer att 

nätdejta och dejtingföretagen omsätter därför mångmiljonbelopp (www.datingdate.se).  

Den första dejtingsidan startade 1993 i USA under namnet 

”Webpersonal.com”(www.datingdate.se) men det var inte förrän efter millenniumskiftet som 

dejtingsidorna slog igenom på riktigt och har sedan dess vuxit för varje år. Nätdejting är 

således ett relativt nytt fenomen och det har därför inte kunnat bedrivas forskning kring ämnet 

under någon längre tid (www.idg.se).  Match.com är en av Sveriges äldsta och största 

dejtingsidor som riktar sig till en bred grupp av människor som av många uppfattas som den 

mest seriösa dejtingsidan, där chansen är störst att hitta en partner. (www.speeddating.se) 

Zygmunt Bauman menar i sin bok ”Konsumtionsliv” att konsumtion är en viktig del av 

människors identitetsskapande. Enligt Bauman kan nätdejting sägas vara en 

konsumtionshandling, där människor ”konsumerar” varandra som varor (Bauman 2009:70). 

Därför är det mycket intressant att titta närmare på hur nätdejting, som allt fler människor 

använder sig av för att hitta en partner, kan tänkas påverka människors identitetsskapande.  

Genus är en enormt viktig del av vem vi själva tror att vi är, det vill säga identiteten (Charon 

2010:72). Genusfrågor är ständigt aktuella idag, då det fortfarande inte är jämställt mellan 

kvinnor och män i vårt samhälle. Dejtingsidorna erbjuder en ny arena där könsroller och 

stereotyper inte nödvändigtvis behöver vara lika utpräglade som de är utanför internet. Vi vill 

därför också se på nätdejting utifrån ett genusperspektiv. Kan de olika sätt som människor 

kommunicerar med varandra och presenterar sig själva på dejtingsidor bidra till att skapa en 

arena där det är lika villkor för alla oavsett kön? Eller kan de istället tänkas reproducera de 

stereotyper för vad som är manligt och kvinnligt i samhället? 
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Syfte & frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av kvalitativa textanalyser samt kvalitativa 

intervjuer kunna ta reda på hur man kan förstå nätdejtingen utifrån ett konsumtionsperspektiv, 

där människor konsumerar varandra istället för varor. Vi vill se närmare på huruvida dessa 

marknadsregler används för att forma identiteter, både online och offline.  Vi är även 

intresserade av att hitta de skillnader och likheter som kan utläsas mellan hur kvinnor 

respektive män framställer sig själva på och kommunicerar med andra på dejtingsidor. Vår 

analys utgår från följande frågeställningar. 

Hur kan man förstå människors användande av dejtingsidor utifrån ett 

konsumtionsperspektiv? Kan det, utifrån ett konsumtionsperspektiv sett, finnas etablerade 

marknadsregler på en digital dejtingsida? Vad kan användandet av dejtingsidor få för 

inverkan på formandet av användarnas identiteter?  

Vilka skillnader kan man se mellan de sätt som kvinnor och män presenterar sig själva och 

hur de agerar på dejtingsidor? 
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Teori 

Uppsatsens teorikapitel innehåller teorier och begrepp som är analysens utgångspunkter. 

Människor som varor och konsumtionen av varandra 

Bauman (2009:19) menar i sin bok ”Konsumtionsliv” att människor konsumerar i allt högre 

utsträckning och att de dessutom själva är varor som konsumeras på marknaden. Nätdejting 

kan enligt Bauman (2009:13) sägas fungera som ett sätt för människor att konsumera andra 

människor som varor. Genom att med hjälp av de verktyg som finns till användarens 

förfogande framställa sig själva på bästa möjliga sätt ökar användarna sitt eget värde på 

marknaden. Bjurström, Fornas och Ganetz (2000:36) menar att konsumtion är en viktig del av 

hur vår identitet formas. Varje gång en människa konsumerar bidrar handlingen till att 

konstruera hennes identitet. 

Den moderna människan ser sig själv som en människa som väljer fritt, som fritt fattar beslut om vem hon är 

eller vem hon vill vara och som i denna identitetsskapande process bland annat använder sig av varor och 

tjänster. (Bjurström, Fornas & Ganetz 2000:36) 

 Enligt Bauman (2009:25) är nätdejting lockande då det minimerar de risker som användaren 

utsätts för genom andra dejtingforum, som exempelvis kontaktannonser. Riskerna minimeras 

genom att mötet i verkliga livet skjuts upp och användaren tryggt kan sitta framför sin 

datorskärm och välja partner. Användarna är säkra bakom sina datorskärmar där 

kroppsspråket är dolt för den andra personen och de behöver därför inte avslöja om de är 

nervösa eller rädda.  

Ett möte med en levande person kräver sociala färdigheter som kan saknas eller visa sig vara otillräckliga; och 

en dialog betyder alltid att man utsätter sig för det okända: som om man utmanar ödet.  (Bauman 2009:25) 

Då de förvandlas från människor till varor, menar Bauman (2009:70) att dejtingsidornas 

medlemmar strävar efter att både sälja sig själva på marknaden, och därför framställa sig 

själva på bästa möjliga sätt, men även att hitta ett annat objekt som lever upp till deras 

förväntningar och på det sättet öka deras eget marknadsvärde. Bauman (2009:125) menar att 

konsumenterna drivs av behovet att ”’kommodifiera sig’- göra om sig till attraktiva varor- och 

pressas att utnyttja alla de vanliga marknadsföringsknepen för det syftet”. För att öka sitt 

värde på marknaden menar Bauman (2009:13) alltså att konsumenter måste marknadsföra sig 

själva. Jonsson (2005:37) menar att en lyckad marknadsföring handlar om att förstå 
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konsumenterna och de behov som finns hos dem. Reklammakare använder sig ofta av olika 

typer av ”knep” för att locka till sig kunder. Det är inte tillåtet att komma med falska 

påståenden i reklam men att försöka påverka mottagaren med alla tillåtna medel är vanligt. 

(Jonsson 2005:55) En av de strategier som ofta används, enligt Josefsson (2007:104) är den så 

kallade AIDA-modellen som beskriver vilka faser som leder fram till kundens beslut att köpa 

en vara, bland annat att kundens uppmärksamhet måste väckas, det måste skapas ett begär hos 

kunden och hon ska uppmanas att agera, det vill säga köpa varan. 

Enligt Bauman (2009:24) skapar dejtingföretagen en sorts ”marknad” som vi konsumenter är 

vana vid att möta och vi behöver därför inte utsättas för stressen av att lära oss något helt nytt. 

Man kan likna nätdejtingen vid en ekonomisk transaktion där en vara byter ägare (Jonsson 

2005:38). Konsumtion tillfredsställer vissa behov och begär hos människor. Varorna kan 

enligt Bjurström, Fornas och Ganetz (2000:18) ”fungera som medel för individen att 

kompensera känslor av osäkerhet, underlägsenhet och förlust, eller för att symbolisera 

framgång och makt”. Människor ses som varor på dejtingsidorna och vi kan välja att 

konsumera eller inte konsumera dem. Varan bör erbjuda den information som konsumenten 

behöver för att fatta detta beslut. Skulle konsumenten ändå prova varan och inte vara nöjd har 

hon inga förpliktelser att fullfölja köpet, utan kan avbryta konsumtionshandlingen utan 

konsekvenser. (Bauman 2009:26) 

Dejtingsidan kan ses som ett ekonomiskt system som styrs av utbud och efterfrågan (Jonsson 

2005:38). För att göra om sig själv till en säljbar vara menar Bauman (2009:13) att människor 

måste marknadsföra sig som efterfrågade varor. Marknaden är dock föränderlig och flytande 

och därför tvingas människor också vara flexibla. De måste vara ständigt beredda på att 

förändra och omforma sina identiteter så att det passar marknadens efterfrågan. (Bauman 

2009:20) Det ständiga konsumerandet leder inte automatiskt till lycka, menar Bauman 

(2009:57). Tvärtom, konsumtionssamhället kan bara fungera om vi ständigt är otillfredsställda 

och känner ett behov av att konsumera allt mer. Bauman (2009:98) menar att det 

konsumistiska syndromet söker förhindra att konsumenterna ”behåller tingen (levande såväl 

som döda)  för länge, att de håller fast vid dem, knyter an till och engagerar sig i dem på lång 

sikt”. Vi lever i en ”slit- och slängkultur” där avskaffandet av en vara som är förbrukad är en 

händelse att glädjas över. (Bauman 2009:98) 
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Presentationen av självet och identiteterna 

När vi ser på oss själva och skapar en bild av vem vi är utvecklar vi en identitet. Enligt Joel 

M. Charon (2010:84) är våra identiteter under en ständigt pågående process som hela tiden 

definieras och omdefinieras, de berättar för andra vilka vi är och hur vi sedan kommer att 

agera. Vid en social interaktion med andra presenterar vi våra identiteter, vi definierar vad 

andra presenterar och agerar utifrån det. Vi berättar för dem vilka vi tror att de är, och de 

berättar för oss vilka de tror att vi är.  

Charon (2010:72) beskriver Sheldon Strykers reflektioner om att vi under vår uppväxt blir 

kategoriserade. Vi kategoriseras genom kön, ålder och så vidare. Genom dessa 

kategoriseringar förväntas sedan ett speciellt beteende hos oss. Unga pojkar förväntas till 

exempel agera på ett speciellt sätt och vuxna kvinnor förväntas agera på ett annat (Charon 

2010:72).  

Självet är enligt Charon (2010:71)“an object of the actor’s own action”. Det påverkas 

ständigt av andras värderingar av oss (Charon, s.73) och definieras på så sätt olika beroende 

på vem vi interagerar med (Charon 2010:77). Självet skapas genom att människor runt 

omkring oss tillskriver oss egenskaper som vi sedan agerar efter (Charon 2010:72). George 

Mead (1995:121) menar att individen är tvungen att anta de attityder och värderingar som 

innehas av de personer som ingår i den grupp som individen tillhör, och att denna grupp 

därmed kontrollerar beteendet hos individen. Genom att gå med i en viss grupp tar man efter 

de attityder och värderingar som den gruppen står för, i alla fall då individen vid tillfället 

ingår i just den givna sociala situationen där värderingarna verkar (Mead 1995:122). Genom 

att ta efter flera olika attityder och värderingar från de olika grupper individen socialiseras 

med utvecklas samtidigt självet, jaget och identiteten hos individen. (Mead 1995:123)  

En person har en personlighet för att han tillhör ett samhälle, eftersom han tar över institutionerna i detta 

samhälle i sitt eget handlande. Han tar dess språk som medium genom vilket han får sin personlighet, och sedan 

genom en process i vilken han tar de olika roller som alla de andra erbjuder kommer han att få samma attityd 

som medlemmarna i samhället.  (Mead 1995:125) 

William James menar att det finns ”lika många ’själv’ som det finns människor som känns vid 

honom eller henne och bär en bild av honom eller henne i sina medvetanden” (James se 

Charon, 2010:77). Med detta menas att en person agerar olika beroende på vem hon 
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interagerar med; det finns olika själv för olika tillfällen. Det finns exempelvis ingen som 

agerar på samma sätt mot sina barn som de gör mot sin chef, nämner Charon (2010:77). Varje 

själv är bundet till en viss grupps värderingar (Charon 2010:77).  

Erwing Goffman (2007) menar att när individer interagerar med varandra är varje individ 

ständigt medveten om vad hon säger och gör för att ge andra den bild av henne som hon 

avser. Det är genom framförandet av presentationen som andra kommer fram till vem 

individen är och sedan kan agera passande därefter (Goffman 2007:11). Därför är det viktigt 

att en individ framställer sig själv på ett sätt så att hon lyckas influera andra att tänka om 

henne på det sättet hon vill att de ska tänka (Goffman, 2007:9).   

Det är i interaktion med andra som vi framvisar de delar av oss som vi vill att andra ska se. Vi 

kontrollerar vårt agerande efter den vi sagt att vi är, så att det är rätt bild av oss som kommer 

fram. Men det är inte bara våra agerande som berättar för andra vilka vi är, utan även religion, 

kläder, hår och egendom ger en stark inblick i vilka vi är eller vilka vi tror att vi är och vilka 

beteende som kan väntas av oss (Charon 2010:145,148). Varje enskilt val som vi gör, och 

som andra ser oss göra har en stor betydelse i hur andra ser på oss (Charon 2010:148). 

Goffman menar att det endast är genom individens egna medgivande eller genom hennes 

ofrivilligt uttryckta beteende som ”sanna” eller ”verkliga” attityder kan framträda för de andra 

(Goffman 1997:11-12). Individen kan medvetet kontrollera sina uttryck och agerande på ett 

visst bestämt sätt för att uppnå en viss respons hos andra, men kan även omedvetet agera på 

ett visst sätt då den grupp som hon omger sig med kräver det (Goffman 1997:15). Det kan 

hända att andra personer försöker upptäcka om de attityder som framvisas av individen är 

riktiga. De försöker då undersöka de okontrollerbara aspekterna i en individs agerande. Detta 

är något individen kan utnyttja genom att styra sina intryck så att den information som 

medvetet har getts ut till andra kan verka vara tillförlitlig. Individen kan alltså på detta sätt få 

andra att tro att de är en annan sorts person än vad de egentligen är.(Goffman 2007:16). 

Erwing Goffman använder sig av begreppen bakre och främre regionen för att beskriva de fält 

där individen rör sig. Den främre regionen är det fält där individen presenterar sig och 

ständigt är tvungen att vara på sin vakt i sitt agerande (Goffman 1997:98). Det är i den främre 

regionen individen är synlig för de andra. Den bakre regionen är den plats där individen kan 

slappna av och vara sig själv. Det är även där individen förbereder sig för de framträdanden 

som sedan ska ske i den främre regionen (Goffman 1997:101, 207). 
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Genus och de manliga och kvinnliga stereotyperna 

Genusfrågor är ständigt aktuella i dagens samhälle. Huruvida kvinnor och män framställer sig 

själva och agerar på olika sätt är därför en intressant aspekt att se närmare på när det gäller 

nätdejting.  

Genus och kön innebär två olika saker. Genus står för de inlärda beteenden som skapas hos 

kvinnor och män. Vi använder oss av genus när vi interagerar med andra. Begreppet ”genus” 

definieras i form av manligt och kvinnligt, feminint och maskulint.  Skillnaderna mellan vad 

som är manligt och kvinnligt, feminint och maskulint blir en individ mer och mer medveten 

om då hon går igenom olika situationer och relationer med andra i livet. Genus kommer av 

förväntningarna som män och kvinnor bär på och är socialt konstruerade (Wood 1996:5). Kön 

utgår däremot från det biologiska och ser på genetiken och hormonerna som skiljer män och 

kvinnor åt (Wood 1996:4). 

Enligt Siv Fahlgren (1999:132) finns det olika stereotyper som ofta förknippas med kvinnor 

och män när de agerar ”som vanligt”. Kvinnor är då ofta passiva och underordnade, medan 

männen är överordnade, aktiva och initiativrika (Josefson 2005:8). Ofta blir kvinnor och män 

värderade utifrån sitt kön och förväntas då bete sig på det sätt som ses som manligt eller 

kvinnligt (Fahlgren 1999:131,132). 

Det finns alltså vissa ramar för vad som anses vara manligt och kvinnligt (Josefson 2005:17) 

och speciella attribut som enligt stereotyperna skiljer dem åt (Archer & Lloyd 2002:22). Män 

bör då vara de aktiva, initiativrika, målinriktade, ambitiösa och intellektuella (Archer & Lloyd 

2002:23). Kvinnor ses istället ofta som passiva, underordnade (Fahlgren 1999:132), 

känslosamma, förstående och tacksamma (Archer & Lloyd 2002:23). John Archer och 

Barbara Lloyd (2005:24) menar att könsrollerna inte har förändrats märkbart under de senaste 

femtio åren. Kvinnan är fortfarande den som tar hand om hushållet och barnen. Detta innebär 

enligt Archer och Lloyd att de stereotyper som innebär att kvinnan ses som underordnad och 

passiv inte heller har ändrats, och inte kommer att ändras förrän könsrollerna gör det. Att 

satsa på karriären ses exempelvis fortfarande som en manlig företeelse (Archer & Lloyd 

2005:25). 
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Josefson beskriver hur kvinnor och män fortfarande har vissa krav vad gäller den blivande 

partnern. Josefson (2005:19) påpekar att kvinnor fortfarande ”gifter sig uppåt”. De föredrar 

ofta män som är ”manliga” och som tjänar mycket pengar. När det gäller mäns krav på 

kvinnor är det oftare utseendet som spelar roll, kvinnorna får gärna vara ”snygga” (Josefson 

2005:19). En man ska helst vara intresserad av teknik och sport och ha ett högt uppsatt jobb 

(Josefson 2005:25). En kvinna bör istället vara ”snygg” och ”sexig”, omhändertagande och le 

mycket men helst inte ta för sig för mycket (Josefson 2005:31). 

I boken ”Picturing politics” beskriver författarna hur män på bilder i medierna, politiker i det 

här fallet, oftast framställs som allvarliga, ständigt handlande och aktiva. De kvinnliga 

politikerna framställs däremot ofta som glada och tillgängliga (Becker, Ekecrantz & Olsson 

2000:124) och framvisas dessutom ofta som ”objekt” där deras utseenden är i fokus (Becker, 

Ekecrantz & Olsson 2000:122). 

 

Tidigare forskning om den digitala kärleken 

Aaron Ben-Ze’ev tar i sin bok ”Love online – emotions on the internet” (2004) upp och 

diskuterar cyberrymben, känslor och förhållanden online. Ben-Ze’ev menar att det finns några 

känslor som träder fram mer än andra i den virtuella världen som internet erbjuder, och tar 

bland annat upp romantisk kärlek och sexuella begär (Ben-Ze’ev 2004:xi), som han benämner 

”cyberlove” och ”cybersex”. Det handlar alltså om relationer där personerna ifråga till största 

del kommunicerar genom sina datorer (Ben-Ze’ev 2004:4).  

Genom internets möjlighet till att kommunicera med varandra direkt genom text, video och 

bilder är det möjligt att börja känna riktiga känslor (Ben-Ze’ev 2004:3). Internets möjlighet 

till interaktivitet gör även att personen bakom skärmen får större kontroll över sina personliga 

relationer. Ben-Ze’ev nämner ett exempel på detta fenomen. Då en person, genom internet, 

plötsligt förklarar sin kärlek för den andra kan den andra personen tänka igenom sitt svar och 

välja att inte göra något förhastat, till skillnad från om samma företeelse skett offline; ansikte 

mot ansikte eller genom telefon (Ben-Ze’ev 2004:3). 

 Anonymiteten som kan uppnås genom internet minskar sårbarheten och vikten av sociala 

normer samtidigt som den ökar känslan av säkerhet och att friare att kunna agera efter sina 

begär utan att någon annan kan få reda på det (Ben-Ze’ev 2004:20). Ben-Ze’ev menar att 

relationer online även innehåller vissa faror som exempelvis mer eller mindre samvetslösa 
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personer eller stora besvikelser över att personer som träffats online inte alls är de personer de 

trodde att de var (Ben-Ze’ev 2004:25).  

Sherry Turkle (1997) är den första som i sin bok ”Leva.online” gör ett riktigt försök att 

analysera och beskriva de upplösta identiteter och personlighetsegenskaper som gömmer sig 

bakom datorskärmarna. Hon förklarar bland annat hur datorn, tillsammans med internet, har 

gjort det möjligt för flera miljoner personer att kunna samlas och kommunicera via internet 

och hur det har förändrat vårt sätt att tänka men även våra identiteter (Turkle 1997:217). Hon 

menar också att människor börjat leva ett helt annat liv genom internet, och att man på nätet 

kan skapa en så kallad ”virtuell persona” (Turkle 2007:11) som kan vara någon helt annan än 

den man är offline.  

Boken har Turkle (1997:10) arbetat fram genom att genomföra bland annat hundratals 

intervjuer. Möjligheten att skapa sig en ny identitet genom internet och att vara, kanske inte 

bara en utan flera olika personer på internet, kan enligt Turkle (1997:315, 331) innebära att en 

individ kan hamna i en identitetskris då det uppstår förvirring om vem hon verkligen är 

(Turkle, 1997). 

Anna-Lena Hansson och Nancy Naess försöker genom sin uppsats ”Kärleken finns- den finns 

på nätet!” besvara frågor som rör människors egna erfarenheter kring nätdejting och varför 

människor väljer att söka efter kärlek på nätet. Anna-Lena och Nancy kom fram till att det 

finns olika orsaker till varför människor väljer att nätdejta, men att nätdejtingen till största del 

användes för att det uppfattades som lätttillgängligt och enkelt att använda. Till de största 

nackdelarna hörde att det fanns en risk att bli besviken samt att man inte kan lita på personer 

man träffar över nätet. Känslor som förtroende och tillit är viktiga faktorer när man 

bestämmer vem man vill träffa över nätet. Det bästa sättet att presentera sig själv över nätet 

var genom en utförlig och ärlig profil samt en eller flera foton. (Hansson & Naess, 2007) 

 

Metod 

I uppsatsens metoddel går vi igenom tillvägagångssättet för uppsatsen i form av kvalitativa 

intervjuer, textanalys och diskursanalys. 
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Kvalitativa intervjuer 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med fem personer som hade erfarenhet av 

nätdejting. Att vi valde att göra fem intervjuer berodde på att tiden var begränsad och det var 

relativt svårt att hitta respondenter som ville ställa upp, vilket kan bero på att nätdejting 

fortfarande kan vara ett känsligt ämne. De kvalitativa intervjuerna gav en chans att ingående 

lyssna på vad personerna sade och på så sätt få reda på deras upplevelser, tankar och känslor 

kring nätdejting. Till skillnad från kvantitativa metoder, som exempelvis enkäter, kunde vi 

med hjälp av kvalitativa intervjuer få djupare svar på våra frågeställningar och en mer 

nyanserad bild av nätdejting (Ryen 2004:47). 

Vi genomförde fem intervjuer med två män och tre kvinnor i åldrarna mellan 25-30 år. Två av 

intervjuerna varade mellan 20-25 minuter. De resterande tre intervjuerna varade cirka 15 

minuter vardera. För att bevara respondenternas anonymitet använder vi inte deras riktiga 

namn eller sysselsättning i uppsatsen. Vi använde en intervjuguide där vi tidigare skrivit ner 

frågor att utgå ifrån under intervjun. Intervjuerna var semi-strukturerade, vilket innebar att vi 

före intervjun skrivit ner frågor att använda. Frågorna användes dock endast som en mall och 

kunde ändras under intervjun. Vi kunde även ställa andra frågor beroende på situationen. 

Graden av strukturering bör enligt Ryen avgöras (2004:44) beroende på om undersökningen 

är explorativ eller bekräftande. Vår undersökning kunde sägas vara ett mellanting då vi hade 

ett ämne i åtanke men ingen färdig frågeställning. Därför lämpade sig en semi-strukturerad 

intervju väl för ändamålet (Ryen 2004:45). 

Under intervjuerna använde vi en del av de råd som Ryen (2004:47) gav gällande kvalitativa 

intervjuer. Innan själva intervjuerna påbörjades inleddes det som ett samtal med vardagligt 

tema för att sedan inleda intervjun med generella frågor. Därefter gick vi över till de mer 

specificerade frågorna. Vi försökte i största möjliga mån att undvika ledande frågor. (Ryen 

2004:54). För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna undvek vi även ”ja” eller ”nej” 

frågor, då de ofta ger begränsad information (Ryen 2004:55). Vi spelade in samtliga 

intervjuer  för att få med allting (Ryen 2004:56). 

När det gällde urval ville vi ha minst fyra respondenter, varav två kvinnor och två män. Detta 

berodde på att vår frågeställning delvis utgår från ett genusperspektiv och det därför var 

viktigt att få svar på våra frågor utifrån både en manlig och en kvinnlig synvinkel (Ryen 

2004:80). 
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Textanalys  

Vi ville även komplettera intervjuerna med att se närmare på några användarprofiler på 

dejtingsidan ”Match.com”, för att på så vis både få insikt om vad nätdejting faktiskt handlar 

om men även för att se på vilka sätt medlemmarna presenterade sig och agerade på 

dejtingsidorna och jämföra detta med de svar vi fått från respondenterna i intervjuerna. 

För att kunna se andra medlemmars profiler skapade vi två profiler, en manlig och en 

kvinnlig, på dejtingsidan Match.com. Vi gjorde ett slumpmässigt urval av 50 kvinnor och 50 

män mellan 25-45 år genom att välja ut de profiler som först kom upp när vi genomförde 

sökningen. Vi läste sedan samtliga profiler för att se om vi hittade några övergripande 

skillnader eller likheter mellan könen. Vi gjorde därefter ett andra urval av tio kvinnor och tio 

mäns profiler som vi ansåg representera den stora gruppen. (Ostbye, Knapskog, Helland & 

Larsen 2004:70). Därefter utförde vi en kvalitativ textanalys av deras presentationssidor samt 

tittade på om medlemmarna hade bilder och hur de i så fall såg ut. Att använda kvalitativ 

textanalys är enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003:119) lämpligt vid analys av 

internetsidor. I detta fall handlade det om att medlemmarna främst kommunicerade genom 

text på sina presentationssidor, vilket gjorde textanalys perfekt för ändamålet. Textanalys är 

enligt Ostbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004:63) en allmän beteckning för ”kvalitativa 

sätt att närma sig texter”. Inom textanalysen finns det många olika teoritraditioner, bland 

annat diskursanalys, som vi valde att använda. 

 

Diskursanalys 

Vi valde att använda diskursanalys för att analysera presentationerna samt intervjumaterialet. 

Diskursanalys är en lämplig metod för att analysera hur människor använder språket för att 

förstå sig själva och andra. Vi ansåg att diskursanalys var användbart vid textanalysen av 

medlemmarnas presentationer då vi ville ta reda på hur personerna presenterade sig själva 

med hjälp av språket. (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003:119) Det var också lämpligt 

att använda diskursanalys för att analysera det material vi samlat in under intervjuerna, då 

Winther och Nygaard (2005:119) menar att kvalitativt material är lämpligt att analysera 

genom diskursanalys.  
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Diskursanalys handlar enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003:120) om att 

analysera språket, det vill säga tal och skrift. Språket har en: ”skapande och konstruerande 

betydelse och genom språket kan vi förstå världen runt omkring oss och andra människor”. 

Enligt diskursanalysen finns det inte en enda objektiv sanning att hitta, istället skapar 

människor sin egen världsbild genom att placera intryck och erfarenheter av världen i olika 

”kategorier” (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003:121). Människor skapar alltså med 

språkets hjälp representationer av verkligheten. Representationerna speglar dock aldrig en 

sann verklighet som redan finns; de hjälper till att skapa den. Det finns visserligen en fysisk 

värld, men den får bara sin betydelse genom diskurs (Winther & Nygaard 2005:15). Winther 

och Nygaard (2005:11, 12) påpekar att våra identiteter inte är stabila utan förändras ständigt, 

liksom våra världsbilder.  

Winther & Nygaard (2005:28) menar att meningen med diskursanalysen inte är att få reda på 

vad som ligger bakom diskursen då en objektiv verklighet ändå inte kan ses. Istället bör man 

analysera diskursen själv. Man bör undvika att värdera utsagor som rätt eller felaktiga utan 

istället se om man hittar mönster i dem och vad diskurserna kan få för konsekvenser för det 

sociala livet. Det intressanta är alltså ”självklarheterna” och det är därför dem vi har fokuserat 

på i analysen av materialet. Med ”självklarheter” menas det som ses som normalt och som 

man kanske inte tänker på att ifrågasätta. Varför är exempelvis ”vissa utsagor helt naturligt 

accepterade som sanna och andra inte?” (Winther & Nygaard 2005:28) 

Vi har använt diskursanalysen för att se närmare på de så kallade ”självklarheter” som finns i 

intervjumaterialet och texterna. Det vi var speciellt intresserade av var frågor som; finns det 

några oskrivna regler för hur medlemmar bör och inte bör presentera sig och vad kan detta i så 

fall bero på? Finns det skillnader på hur män och kvinnor presenterar sig? Vad får det snabba 

och enkla konstruerandet av alternativa identiteter på nätet för betydelse i verkliga livet?  

Det finns enligt Winther och Nygaard (2005:13) tre huvudsakliga inriktningar för 

diskursanalysen; diskursteori, den kritiska diskursanalysen samt diskurspsykologi. Winter och 

Nygaard (2005:14) rekommenderar att man använder delar av alla tre angreppssätt för att 

forma sin egen diskursanalytiska ram och det är därför så vi gjort, även om vi utgått från den 

kritiska diskursanalysen.  

Enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003:140) är kritisk diskursanalys en lämplig 

metod för textanalys av material på nätet då den, av de tre inriktningarna på diskursanalys är 

den som är ”allra mest inriktad på den sociala kontextens betydelse för hur texter används och 
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tolkas”. Ordet text betyder inom diskursanalysen inte endast skrivna texter, utan står för 

symboliska uttryck som tillsammans bildar en slags helhet. Det kan vara ord, ljud eller bilder. 

Den kritiska diskursanalysen är bland annat användbar för att ta reda på vilka dolda 

maktrelationer som finns mellan olika grupper. Då vår frågeställning utgår från ett 

genusperspektiv var det mycket passande att använda den kritiska diskursanalysen, därför 

valde vi att utgå från den i analysen av allt material (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 

2003:142). Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003:143) beskriver hur analysprocessen 

för kritisk diskursanalys av ett material kan gå till. Man går igenom tre steg där man 

analyserar: ”Själva texten och dess uppbyggnad, de processer där text produceras och används 

samt textens relation till de språkliga mönster och konventioner som finns inom en viss 

kontext” (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003:143). 

Denna mall använde vi för att kunna se om det fanns mönster som kunde hittas i texten och 

som kunde länkas till ett större sammanhang, en så kallad diskursordning (Sveningsson, 

Lövheim & Bergquist 2003:144). Det kan exempelvis röra sig om dominerande och 

underordnade grupper i samhället; i vårt fall mellan könen. Enligt Sveningsson, Lövheim och 

Bergquist (2003:144) kan man hitta dessa mönster genom att ställa frågor som ”varför är 

texten som den är?”  

 

Analys 

I analysen diskuterar vi olika aspekter angående hur människor framställs och liknas vid 

konsumtionsobjekt och varor på en marknad, vilka skillnader som finns mellan hur kvinnor 

och män väljer att framställa sig och framställs på dejtingsidor samt hur identiteter påverkas, 

formas och framställs genom de presentationer medlemmarna använder på dejtingsidorna. 

 

Kärlekens marknad 

Det lockande med dejtingföretagen är att de stöper om de eftersökta mänskliga parterna till en slags varor som 

välutbildade konsumenter är vana att möta och vet hur de ska hantera (Bauman 2009:24) 

I det konsumtionssamhälle vi lever i, menar Bauman att också människor förvandlas till varor 

(Bauman 2009:19). Även kärleken har blivit ett föremål som bjuds ut till försäljning. För att 
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någon ska vilja köpa varan måste den marknadsföra sig på rätt sätt och sticka ut från mängden 

precis lagom mycket (Bauman 2009:23 ). 

Dejtingsidan kan beskrivas som en marknad där människor med hjälp av presentationssidor 

visar upp sina bästa egenskaper för att fånga den attraktiva vara de drömmer om (Jonsson 

2005:38). Det gäller därför att presentera sig på rätt sätt och utelämna eventuella mänskliga 

brister och sämre egenskaper (Bauman 2009:20 ). Dejtingsidorna lyfter fram och förstärker de 

positiva sidorna hos medlemmarna genom att begränsa deras valmöjligheter när det gäller att 

presentera sig själva. Det finns exempelvis frågor där medlemmar kan välja sitt främsta 

personlighetsdrag mellan flera fördefinierade svar som glad, humoristisk, generös, 

omtänksam och så vidare. De utpräglade negativa egenskaper som det finns att välja mellan är 

extremt få (www.match.com). 

Med hjälp av presentationen ger varorna andra potentiella köpare en bild av vad de kan 

erbjuda, genom att beskriva sina främsta personlighetsdrag, fysiska egenskaper och 

fritidsintressen. Hur väl man beskriver sig själv i presentationen förefaller vara viktig för 

chansen att hitta en partner. Johan Svensson1 menar att det är viktigt att profilera sig själv som 

attraktiv, både utseende- och personlighetsmässigt för att lyckas hitta kärleken på en 

dejtingsida. 

Johan: Beskiver man sig själv som en väldigt grå och alldaglig person då väcker man ju heller inget intresse. 

Nätdejting kan ses som en investering inför framtiden, men även ett risktagande där vi 

blottlägger vår personlighet och vårt kärleksliv. Att konsumera varor, i det här fallet andra 

medlemmar på dejtingsidan, kan vara ett sätt för människor att försöka göra sig av med den 

osäkerhet de känner inför sin egen identitet (Bjurstrom, Fornäs & Ganetz 2000:18). Men att 

konsumera gör inte människor automatiskt lyckliga, enligt Bauman (2009:57). Han menar 

istället att vi lever i ett konsumtionssamhälle av den enkla anledningen att människor aldrig är 

tillfredsställda; därför fortsätter vi att konsumera. Dejtingföretagen erbjuder sina medlemmar 

ett sätt att göra sig av med ”varor” de inte längre vill ha, de kan enkelt ”göra sig kvitt 

oönskade partners eller hindra sina partner från att stanna kvar för länge” (Bauman 2009:47). 

Förhållanden blir alltså, från dejtingföretagens synvinkel, ”slit- och slängvaror” som vi inte 

bör hålla fast vid för länge. Istället bör vi försöka hitta något nytt, bättre och mer spännande. 

(Bauman 2009:98) 

                                                           
1
 Johan Svensson, 25 år, student intervjuad 2011-04-27. Refereras hädanefter som Johan 
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De dejtingsidor som erbjuder sina tjänster mot betalning ger samtidigt ett löfte om att de 

andra medlemmarna är seriösa och vill träffa någon att dela sitt liv med (www.match.com). 

Kärleken har ytterligare materialiserats i den meningen att människor betalar för att hitta den 

rätte (Bauman 2009:23). När en person satsar på att träffa en partner på det här sättet så är det 

inte bara pengar som investeras, det är även privat- och känsloliv som sätts på spel.  

Presentationerna ger andra medlemmar chansen att snabbt få en uppfattning om huruvida 

personen motsvarar deras önskan som konsument (Bauman 2009:22). Passar det inte deras 

förväntningar går konsumenten helt enkelt vidare till nästa vara. Susanna Johansson2 menar 

att hon snabbt avgör om presentationen är intressant. 

Susanna:  Det första jag tänker på är faktiskt helt seriöst, det är att jag kollar om presentationen fångar mig, då 

går jag in på faktan och kollar att han måste vara vänster eller grön. Han måste vara över 175 annars går han helt 

bort och det som är det viktigaste...ja annars vet jag att det ändå inte skulle funkat ändå liksom. 

Susanna använder alltså presentationen som ett verktyg för att snabbt se om personen möter 

hennes krav, det vill säga att han ska vara ”vänster” eller ”grön” och över 175 centimeter. 

Om konsumenten skulle hitta en attraktiv vara gäller det att snabbt lägga beslag på den innan 

någon annan gör det. Då är det vanligt att en person först tar kontakt genom e-post funktionen 

som är inbyggd i sidan eller MSN för att få bekräftat att den andra varan är det som den utger 

sig för att vara. Först då kan den verkliga kontakten ske, dock utan några förpliktelser. 

Susanna menar att hon föredrar att träffas så fort som möjligt för att få en ”verklig” bild av 

personen och på det sättet minimera risken att bli besviken om han inte skulle vara den han 

utger sig för att vara. Alla parter som är involverade är medvetna om spelets regler. Knuffas 

du ut ur spelet så är det bara att börja om (Bauman 2009:23).  

Det första intrycket sker mycket snabbt, precis som i en verklig konsumtionshandling. I detta 

skede spelar ofta varans utseende; bilden eller bilderna som medlemmar lägger ut på sin 

presentationssida en viktig roll i vad som sedan skulle kunna fortsätta i en framtida relation. 

Anna3 menar att hon snabbt bedömer huruvida profilen är intressant genom att se om 

informationen stämmer överens med hennes önskemål. Möjligheten att snabbt läsa igenom 

personens presentation och på det sättet få grundläggande fakta om personen ser hon som 

positivt. 

                                                           
2
Susanna Johansson, 30 år, student, intervjuad 2011-04-18. Refereras hädanefter som Susanna 

3
  Anna Eriksson, 26 år, sjuksköterska, intervjuad 2011-08-03. Refereras hädanefter som Anna 
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Anna: Sen är det ju positivt för att man liksom såhär får veta alltså man får veta om folks intressen på förhand 

utan att behöva prata med dem jättelänge för att få veta det... och vad folk jobbar med och vad de tycker om livet 

och sånt. Det kan ju vara skönt och om de har nån så här, jättekonstig religion, så vet man det direkt liksom. 

Därefter sker en noga kontroll av beskrivningen av varan som förhoppningsvis medföljer. 

Skulle den inte göra det är det inte lätt för konsumenten att veta vad de får och därför kan det 

tänkas vara många som avsäger sig det intresse som möjligtvis fanns vid första intrycket. 

Även Susanna berättar att hon direkt bestämmer sig för om presentationen är okej eller inte. 

Om det saknas grundläggande information väljs presentationen bort. 

Susanna: Sen så tittar man på dem och så har de ingen presentation, de har inte valt några förhandsval på den där 

faktan heller, och de har inget foto. Bara ’jaha, ‘ varför i hela världen skulle jag vilja prata med dig? 

Saknas den viktiga förhandsfaktan om varan som finns ute till försäljning är den heller inte 

intressant för eventuella konsumenter, då de inte vet vad det är de köper. När varan testas har 

köparen inga förpliktelser utan kan välja att inte behålla den (Bauman 2009:24). Det kan 

liknas vid ”öppet köp” eller ångerrätten där konsumenten får pengarna tillbaka om hon inte är 

nöjd. Går man på en dejt men inte vill fortsätta är det bara att avbryta relationen utan några 

vidare konsekvenser. Genom att processen liknar en vardagssituation för en konsument är den 

inte främmande och obehaglig för användaren; hon känner till processen och vet vad hon har 

att vänta sig. Eftersom nätdejtandet liknar en konsumtionshandling är de flesta människor 

bekanta med det redan innan de börjar använda det och behöver därför inte utsätta sig för 

pressen och förvirringen av att lära sig något helt nytt. (Bauman 2009:24) 

 

Den alternativa identiteten 

Människan har lika många ’jag’ som det finns individer som ser och bär en bild av dem i sina tankar.  (Charon, 

2010:77) 

Bjurstrom, Fornäs och Ganetz (2000:36) menar att en människa ständigt konstruerar sin 

identitet genom konsumtion. Genom att välja vad vi vill köpa kan vi på det sätt välja vem vi 

vill vara. Dejtingsidorna används av sina medlemmar på samma sätt för att konsumera en 

potentiell partner. Ju bättre egenskaper och finare yttre, desto mer kan den förbättra och 

försköna konsumentens egen identitet.   

På dejtingsidorna konstruerar medlemmarna en alternativ internet-identitet, eller ”virtuell 

persona” som Turkle (2007:11) benämner det, som används för att presentera sig själva. 
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Denna identitet behöver inte nödvändigtvis stämma överens med den verkliga. Vid första 

anblick kan det förefalla som att medlemmarna har goda möjligheter att skapa en 

verklighetstrogen bild av vem de är, men det är snart lätt att se att möjligheterna att göra det 

är begränsade och att det kan tänkas vara vanligt förekommande att framhäva styrkor och 

gömma undan negativa sidor av sig själv. För att profilera sig och öka sina chanser i 

dejtingspelet gäller det att ha en välskriven och genomtänkt presentation som är unik men inte 

så annorlunda att den är avskräckande.  

Susanna menar att presentationer med stavfel för det mesta går bort direkt, då det inte ger ett 

seriöst intryck. Att vara en god skribent kan alltså sägas vara ett måste för att ligga bra till på 

nätdejtingmarknaden. Om en person inte kan uttrycka sig väl i ord eller väljer att inte skriva 

så mycket i sin presentation riskerar han eller hon att klassas som oseriös eller ointelligent och 

sorteras bort direkt. Den delen av presentationen där medlemmen fritt får skriva vad hon vill 

tycks alltså vara viktig, vilket kan bero på att dess funktion är att ”förmänskliga” personen 

bakom skärmen (www.match.com). Johan menar att han lägger stor vikt vid den fria texten då 

den ger en bättre bild av vem personen är. 

Johan: Alltså den här andra fliken där det bara är och trycka i, det känns inte så trovärdigt som om de själva hade 

skrivit det i presentationen. 

Konstruerandet av dessa ”konstgjorda” identiteterna kan leda till att två personer som möts i 

verkligheten inte motsvarar varandras förväntningar. Johan och Susanna menar båda att även 

om de strävar efter att deras egna presentationer ska stämma bra överens med verkligheten, 

har de träffat någon eller några som hade förvrängt eller utelämnat något från beskrivningen 

av sig själva som inte var till deras fördel vilket resulterade i att kontakten ansikte mot ansikte 

blev en besvikelse. Susanna nämner exempelvis att hon träffade en person vars utseende inte 

stämde överens med bilden på presentationssidan och därför blev besviken. 

Den konstgjorda identiteten som skapas på dejtingsidor är ofta mycket begränsad i sina 

valmöjligheter och styrs till stor del av dejtingsidornas uppbyggnad (www.match.com). 

Därför kan det vara mycket svårt om inte omöjligt att uppvisa en naturtrogen bild av sig själv 

genom en presentationssida. Susanna, Johan och Anna förklarar alla att de ser det som en svår 

uppgift att kunna framställa sig själva på ett naturligt och verklighetstroget sätt på sidorna.  

Susanna: Jag tycker överhuvudtaget att det var svårt att skriva en bra presentation, det var skitsvårt ehm alltså att 

sammanfatta eller ja alltså det var snarare mycket som var svårt än att det var för lite plats. 
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Anna:  Man vill ju inte dela med sig för mycket av sig själv samtidigt måste man ju dela med sig lite och liksom 

väcka folks intresse och liksom man måste verka både såhär rolig, och glad, och ha en allvarlig sida och liksom 

det kan ju vara lite klurigt. 

Det är inte lätt att veta vilket ditt mest framträdande personlighetsdrag är och det kan vara 

svårt att skriva en kortare text där du ska lyckas beskriva dig själv på ett sätt som ska 

representera vem du är. Det kan vara lätt hänt att enbart de positiva egenskaperna hamnar i 

fokus, för vem vill egentligen skylta med sina brister? Precis som i marknadsföringen av en 

vara utelämnar man brister och fel i varan, som att den har skavanker eller inte håller vad den 

lovar. Om bristerna hade visats öppet från början hade det inte varit så troligt att många hade 

velat köpa den. 

Goffman (2007:98,101) menar att alla sociala interaktioner mellan människor kan delas in i 

en främre och en bakre ”region”, varav den främre är den synliga och den bakre är det som 

sker när ingen ser. Då den främre regionen (Goffman 2007:98), alltså medlemmens 

presentation, i det här fallet fritt kan konstrueras på det sätt man önskar kan medlemmar lägga 

ner god tid på att skapa den ”perfekta” presentationen. Susanna berättar hur hon bad en vän 

om hjälp med att välja ut bilder till hennes presentation för att hon skulle se så ”lik sig själv” 

ut som möjligt. Dejtingsidorna ger alltså sina medlemmar en chans till längre förberedelse 

inför det kritiska första intrycket vilket minimerar risken för att något blir fel, iallafall i detta 

tidiga stadie. Den bakre regionen (Goffman 2007:101) döljs ofta under lång tid och personen 

behöver inte konfrontera ”verkligheten”, med alla dess brister och fel direkt utan kan skjuta 

upp det potentiellt obehagliga momentet till framtiden. 

Goffman (2007:104) menar att det kan uppstå problem när den främre och bakre regionen 

möts och en eller flera personer saknar kontroll över vad som i den bakre regionen är synligt 

för andra. Därför är det lätt hänt att missförstånd och besvikelser kan uppstå då två personer 

möts och delar av den bakre regionen blottas. När två personer träffas ansikte mot ansikte kan 

de inte längre dölja ansiktsuttryck, gester eller felsägningar som skapar pinsamma situationer. 

Om någon skulle visa sig vara någon annan än den person de utgett sig för att vara, skulle 

detta också kunna visa sig relativt snabbt. Det är helt enkelt betydligt svårare att dölja eller 

förvränga delar av en människas identitet när hon inte längre kan gömma sig bakom en 

datorskärm (Bauman 2009:25). På detta sätt kan marknadsföringen, som kanske byggts upp 

under en längre tid och den ”konstgjorda” identitet som någon lagt ner så mycket tid och 

energi på att göra perfekt, förstöras på ett ögonblick. Anna berättar att det kan vara en nackdel 
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att prata med en potentiell dejt över nätet innan man ses i verkligheten, då det är lätt att skapa 

sig en snedvriden bild av den andra personen. 

Anna: Alltså på ett vis är det bättre att träffa dem så fort man kan för att då.alltså man kan förvrida bilden en del 

alltså då kan det bli såhär jättekonstigt om man har skrivit såhär en massa gulliga grejor till varandra innan man 

ens känner varandra [...] personkemin kan ju vara helt olika än på internet. 

De identiteter vi innehar i våra vardagsliv konstrueras från de egenskaper och 

personlighetsdrag som andra tillskriver oss (Charon 2010:72,73). Den identitet vi har idag 

kommer vi aldrig att ha igen vid en senare tidpunkt. Självet är, enligt Charon, en ständigt 

pågående process där händelser som sker omkring oss ständigt definierar vem vi är (Charon 

2010, s. 72). Dejtingsidor som Match.com kan på samma sätt sägas tillskriva sina medlemmar 

komprimerade identiteter som är extremt förenklade om man jämför med de ”verkliga” 

identiteterna. Flera av respondenterna menar att det är svårt att beskriva sig själva på ett 

trovärdigt sätt på dejtingsidorna. Det är kanske därför inte alls så att den  alternativa 

identiteten formas utifrån användarens verkliga identitet. Är det då istället den verkliga 

identiteten som definieras genom individens nätdejtande och konstruerande av en ”virtuell 

persona”? 

Risken finns att internet-identiteten influerar den verkliga då personen, för att bevisa för andra 

att hon är den hon utgett sig för att vara, känner ett behov av att börja leva upp till 

egenskaperna och personlighetsdragen som dejtingsidorna tilldelat henne. Även om en 

medlem anser beskrivningen av sig själv är verklighetstrogen, är det mer troligt att det inte är 

så. Hennes antaganden om vem hon är kan istället vara en konstruktion som skapas av de 

begränsade valmöjligheter som dejtingsidan försett henne med. Man kan därför tänka sig att 

det är dejtingsidorna som formar och konstruerar sina medlemmars identiteter, istället för 

motsatsen.  

 

Att marknadsföra sig själv 

Den vara de uppmanas att bjuda ut, marknadsföra och sälja är sig själva. De är på en och samma gång 

marknadsförare av varor och de varor de marknadsför (Bauman 2009:13) 

Användare på dejtingsidor, som är både varor och konsumenter, kan liknas vid Walter 

Benjamins (2008) beskrivning av de prostituerade på Paris gator: de är ”säljare och till salu på 

samma gång.”. På dejtingsidor är alla ute till försäljning och tvingas samtidigt agera som sina 
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egna försäljare. Därför krävs det bland annat att man marknadsför sig själv på rätt sätt om 

man vill ha en chans att hitta den rätta på dejtingmarknaden. 

De ”konstgjorda” identiteter som kan finnas på dejtingsidor är mycket enkla och skapade för 

att snabbt kunna läsa av om personen är intressant eller inte. Marknadsföringen är en viktig 

del av att lyckas hitta en partner och det finns olika sätt att framhäva sina positiva sidor på sin 

presentationssida (Bauman 2009:13). Vissa väljer att skriva en berättelse om sig själv och sina 

intressen och andra kan ge intrycket av att presentera en jobbansökan, där de på ett mycket 

strukturerat sätt radar upp sina goda egenskaper och prestationer (www.match.com). Precis 

som i ett CV, där läsaren snabbt ska kunna läsa av om personen duger för ändamålet, kan den 

här typen av presentationssida fylla en viktig funktion. Läsaren får snabbt en inblick i vad 

medlemmen har uppnått under sitt liv och vad hon gör just nu. Detta kan vara viktig 

information som påverkar intressenternas beslut.  

Man, 35 år (www.match.com): Gör nu: Jobbar som affärsutvecklare och konsult/partner på ett konsultbolag. 

Startar just nu även upp två bolag. Tränar och träffar vänner under veckan. 

Har gjort: Har rest jorden runt, studerat ett flertal år (2*Magisterexamen), jobbat på flertalet företag, haft eget 

företag, flera förhållanden, flyttat x antal ggr och annat sånt som man hunnit göra när man är i min ålder. 

Det här är ett tydligt exempel på en presentation som är utformad likt ett CV, med bland annat 

tidigare meriter och nuvarande sysselsättning. Andra medlemmar avslutar sin 

presentationstext med en uppmaning: ”Ta chansen - du kommer inte ångra dig!” (Man, 42, 

www.match.com) eller ”Vad väntar du på?” (Man, 29, www.match.com).  Presentationen 

tycks här användas som ett försäljningsbrev med syftet att snabbast möjligt locka till sig störst 

antal konsumenter. Att avsluta säljbrevet med en uppmaning till handling kan ses som ett sätt 

att skapa den önskade effekten hos läsaren, nämligen att se till så att de tar steget och agerar. 

Att uppmana mottagaren till handling är något som är vanligt bland reklammakare och 

marknadsförare för att sälja en viss produkt (Jonsson, 2005:104) 

Att förstärka de positiva dragen hos sig själv menar Johan är vanligt bland medlemmar: 

Johan: Jag känner att jag inte har hittat på falska grejor men att jag kanske har förstärkt och verkligen framlyft 

speciella egenskaper, speciella grejer som jag tycker om som jag tror de flesta också gjort. 

Att lyfta fram vissa drag av sin identitet tycks alltså inte vara ”otillåtet”, utan ses som helt 

vanlig marknadsföring. Om du inte sticker ut och är speciell är det ingen som blir intresserad. 

I reklambranschen är det inte tillåtet att komma med falska påståenden; det är däremot vanligt 

att med alla tillåtna medel försöka nå ut med sitt budskap till så många som möjligt (Jonsson 
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2005:55). Samma oskrivna regler verkar gälla bland presentationerna på dejtingsidor. Även 

om det kan vara accepterat att framhäva vissa drag är det inte okej att ljuga. 

Samtidigt som nätdejting kan liknas vid en konsumtionshandling (Bauman 2009:23), kan man 

inte påstå att syftet med handlingen är den samma. En försäljare som vill hitta kunder till sin 

produkt är intresserad av alla kunder. De gör inga skillnader människor emellan utan vill helt 

enkelt att så många som möjligt ska köpa varan. Dejtingsidan skulle däremot snarare kunna 

liknas vid en bytesmarknad där människor söker en liknande tjänst av varandra. 

Medlemmarna på dejtingsidor är både konsumenter och varor på samma gång (Bauman 

2009:13). Det gör konsumtionshandlingen speciell eftersom den bygger på att båda sidorna, 

istället för bara en, måste vara nöjda med varandra innan köpet genomförs. Därför blir 

marknadsföringen enormt viktig, men det räcker inte att rikta sig till alla kunder på 

marknaden. Det gäller att vara riktad och försöka nå just de personer man är ute efter. En 

manlig medlem beskriver vad han söker i sin presentation: 

Jag söker en social, rökfri tjej. Varför söker jag detta? Jo, för att jag har exakt dessa egenskaper själv  (Man, 42, 

www.match.com).  

Den här medlemmen menar troligtvis att då han besitter dessa egenskaper själv är det således 

något han söker i en partner, och genom att nämna detta riktar han sig till de som stämmer in 

på denna beskrivning. Han marknadsför sig själv och är riktad mot den vara han är intresserad 

av att köpa; sin potentiella partner. Byteshandeln på dejtingsidorna styrs på det här sättet av 

utbud och efterfrågan på marknaden. 

 

Utbud och efterfrågan 

Bakom drömmen om berömmelse finns en annan dröm, en dröm om att inte längre lösas upp och förbli upplöst i 

den grå, anonyma och intetsägande massan av varor, en dröm om att förvandlas till en uppseendeväckande 

uppmärksammad och eftertraktad vara, en omtalad vara, en vara som skiljer sig från de övriga varorna... 

(Bauman 2009:20) 

Man kan välja att se nätdejtningen som ett ekonomiskt system som styrs av utbud och 

efterfrågan (Jonsson 2005:38). De varor som marknadsförs på ett bra sätt är de varor som får 

störst efterfrågan. En person som är alldeles för ”grå” och ”alldaglig” har ingenting som får 

kunden att stanna upp och titta närmare, för att senare kanske konsumera varan. Därför är det 

viktigt att sticka ut från mängden, men bara tillräckligt mycket för att skapa intresse.  
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När efterfrågan på en speciell vara överstiger utbudet så ökar värdet på den eftertraktade 

varan (Bauman 2009:20). Både Johan och Susanna påpekar att ”efterfrågan” på kvinnor 

verkar vara högre och att de värderas högt endast för att de råkar vara kvinnor. Johan menar 

att han upplever det som att kvinnor får fler mail än män. 

Johan:  Några av de tjejerna man har träffat upplever att dom får  ibland 100-tals mail per vecka [..] medan killar 

har det negativa att de blir en i mängden.[...] så jag tror att killarna behöver profilera sig mer, vara mer riktade 

mot tjejen. 

Även Susanna nämner att kvinnor är mer kräsna och skriver ”kravlistor”. Hon menar att det 

kan bero på att kvinnor blir ”trakasserade” av alla de mail som männen skickar till dem och 

att de med hjälp av dessa ”kravlistor” kan begränsa mängden. Följande citat är skrivet av en 

kvinnlig medlem på hennes presentationssida. 

Kvinna, 31 år (www.match.com): Vill inte bli kontaktad av dig om du: Har mental ohälsa, är lat och otränad 

(gillar aktiva människor), har taskig hygien (jag har lite bacillskräck också), inte gillar djur, tror att du alltid har 

rätt (funkar inte då jag alltid har det) hehe, inte har bild. O just ja. jag har en sjuklig fobi för gula tänder. 

Genom att begränsa mängden svar från män kan den här kvinnan försäkra sig om att utbudet 

som hon ställs inför att välja mellan inte överstiger hennes efterfrågan. Hon slipper dras med 

en massa mail med förslag från personer hon inte är intresserad av. Eftersom det tycks vara 

underförstått att hon själv är en attraktiv vara som det är stor efterfrågan på kan hon ställa 

dessa krav. 

Dejtingsidornas presentationer är dock föränderliga och kan göras om när som helst. Om 

något marknadsföringsknep inte fungerar kan ett annat användas. Fungerar det inte att rikta 

sig mot en viss del av marknaden så kan man ändra fokus till en annan. Då varor på 

marknaden ständigt ökar och minskar i värde är nätdejtingens ekonomiska system också 

flytande och föränderligt (Bauman 2009:20). Det är aldrig omöjligt att öka efterfrågan på sin 

egen vara, men en person kan samtidigt genom endast ett knapptryck förstöra sina chanser 

helt och hållet att få sin drömpartner. 

 

Anonymitet på gott och ont 

Ingen bild, inget svar.sorry, det blir liksom lite FÖR anonymt. Tycker det här är läskigt nog som det är. (Kvinna, 

33 år, www.match.com) 
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Genom nätdejting kan användaren minimera risken att behöva utsättas för obehagliga möten 

med personer som hon inte nödvändigtvis vill träffa och behöver inte heller tappa kontrollen 

på samma sätt som hon kanske gör i verkliga livet (Bauman 2009:23). I interaktionen ansikte 

mot ansikte blir vårt beteende granskat av den vi interagerar med men på internet kan man 

egentligen aldrig veta vem som sitter bakom den andra skärmen. Dejtingsidorna garanterar 

användarens anonymitet och de får själva välja hur mycket eller lite information de vill att 

andra ska kunna ta reda på (www.match.com). 

Genom Internets anonymitet blir gränserna mellan den främre och bakre regionen mycket 

tydliga då det i princip är omöjligt att se den andra personen och vad som sker i de bakre 

regionerna då man kommunicerar med någon via internet. Presentationen kan ses som en 

orubblig fasad som fungerar som en säkerhet för människan bakom (Goffman 2007:98, 101). 

En person kan lägga ner mycket tid på att skapa den perfekta presentationen och hon behöver 

därför inte oroa sig för att göra fel eller synliggöra sina svagheter. Emma Andersson4 

beskriver anonymiteten som en negativ aspekt av nätdejting: ”Nackdelarna är att någon sitter 

och gömmer sig bakom en dator. Man kan ju egentligen inte se vem det är som sitter där.” 

Det är idag inte helt ovanligt att vi slår upp en sida i morgontidningen för att se en artikel där 

en kvinna har blivit misshandlad eller förföljd av en man hon träffat via internet. Därför är det 

kanske inte speciellt uppseendeväckande att många kvinnor känner sig osäkra på om de 

verkligen kan lita på personen de pratat med över internet. Lika svårt som det kan vara att 

beskriva vem man är genom sin presentation är det ju att genom en presentation lista ut vem 

det är som sitter bakom den. Johan menar att han upplever att kvinnor generellt vill prata mer 

innan de träffas, vilket han tror kan bero på att det kan kännas otryggt för kvinnor att gå på 

dejt med någon de träffat på nätet. 

Johan: Och prata på MSN liksom, det känns som om det på något sätt är för att tjejerna vill få en uppfattning om 

att man inte är farlig [...] Killar vill nog träffas så snabbt som möjligt. 

Johan förklarar också att även om han själv föredrar att träffas snabbt är det vanligare bland 

kvinnor han talat med att vilja ha en längre kontakt innan första dejten. Han menar dock att 

den inledande kontakten ’ingår i spelet’och att det därför är något han måste vara med på. 

Susanna menar att även hon tycker det är viktigt att träffas så fort som möjligt för att kunna få 

en korrekt uppfattning om personen och på det sättet minimera risken för att bli besviken om 

                                                           
4
 Emma Andersson, 27 år, frisör, intervjuad 2011-04-25. Refereras hädanefter som Emma 
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personen inte lever upp till hennes förväntningar. Susanna nämner även att hon råkat ut för en 

person som utelämnat mycket från sin beskrivning av sig själv. 

Susanna: Alltså allting som stod i presentationen stämde men sen var det väldigt mycket därtill som han [inte] 

skrev om, till exempel att han var dum i huvudet och mytoman och det stod ju inte i presentationen liksom. 

Foton som läggs ut på en presentationssida kan fungera som en välbehövlig länk till 

verkligheten, en bekräftelse på att det är en verklig person som sitter bakom skärmen. Att 

presentera sig själv med hjälp av en eller flera bilder verkar vara enormt viktigt i 

inledningsskedet, då många medlemmar nämner i sin presentationstext att de har ”krav på 

bild” (www.match.com). Bildens funktion behöver alltså inte enbart vara att se om personen 

är attraktiv eller inte, även om det ofta också spelar en stor roll i sammanhanget. Det verkar 

istället som att bildens huvudsakliga syfte är att ge personen som ser den en känsla av 

trygghet och säkerhet, men även att personen är seriös och vågar satsa sig själv. Bilden kan ge 

läsaren intrycket av att hon tittar personen på bilden i ögonen som visar vem de verkligen är. 

Den visar även till viss del om personen i presentationen är den hon utger sig för att vara. 

Finns det ingen bild saknas den grundläggande ”tryggheten” och många väljer då att inte ta 

kontakt.  

Anna:  Nä jag hade nog inte tagit kontakt med någon utan bild. Det hade jag  nog faktiskt inte. 

När några få ord och en eller ett par bilder ska representera en hel identitet kan det lätt uppstå 

missförstånd när det sedan är dags att träffas i livet utanför nätet. Risken är stor att viktiga 

aspekter har utelämnas samtidigt som vissa färdigheter kan överdrivas. Bilden har därför en 

viktig funktion i sammanhanget, då det generellt anses vara svårt att ”ljuga” på en bild. Bilder 

är emellertid enkla att försköna och manipulera. Susanna berättar hur hon gick på date med en 

person vars utseende på bilden inte stämde överens med utseendet i det verkliga livet, varpå 

hon kände sig lurad och beslöt sig för att inte träffa honom mer.  

 

Det så kallade ”påfågelsyndromet” 

Hanen är väldigt vacker och ofta har därför påfågeln varit en prydnadsfågel i olika parker... Solfjädern som 

hanen kan veckla ut har ett mönster som ser ut som ögon. Sin vackra skrud använder han för att locka till sig 

honan. (www.Bilderochfakta.se) 

Klassiska stereotyper för vad som är manligt och kvinnligt, exempelvis att kvinnor attraheras 

av starka män och att män i sin tur vill ha vackra kvinnor (Josefson 2005:19), återfinns 
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fortfarande i dagens samhälle. Även i analysen av män och kvinnors presentationer återfanns 

exempel på hur klassiska könsroller tycks ha vuxit fram på dejtingsidan Match.com. I våra 

observationer av presentationerna fann vi att männen ofta beskriver sig själva med längre 

texter samt har färre krav på sin potentiella partner. Flera av männen skriver mycket om sig 

själva och sina arbeten och intressen. Kvinnorna fokuserar mindre på att berätta om sig själva 

och verkar lägga mer vikt vid att beskriva vad de inte vill ha, exempelvis utseendemässiga 

egenskaper (www.match.com). 

Som tidigare nämnts verkar det finnas en ”oskriven regel” där mannen är den som bör ta 

kontakt först. Johan menar att män ofta är de drivande vad gäller att ta kontakt. 

Johan: Jag skulle nog vilja säga 90-95%  så var det jag som tog kontakt, återigen det här att tjejerna får väldigt 

väldigt  mycket mail skickade till sig jag tror det gör att tjejerna, de känner att de inte behöver ta kontakt för att 

killarna är ofta så drivande i det. 

Då kvinnor tycks vara mer eftertraktade är det vanligt bland kvinnor att redan i sina 

presentationer ställa krav på hur den blivande partnern ska vara (www.match.com). Därför 

ökar pressen på männen att sticka ut från mängden och vara unika. Vad detta beror på är svårt 

att uttala sig om. Kanske är det frågan om att utbud och efterfrågan på dejtingmarknaden på 

något sätt förstärker klassiska könsroller där mannen tar initiativet och kvinnan är passiv 

(Archer & Lloyd 2002:21). Om man däremot ser på saken från en annan synvinkel kan man 

argumentera för att männen tvingas anpassa sig till kvinnornas krav och att det därför är 

kvinnorna som styr ”spelets regler”. 

 I våra observationer ser vi många exempel på hur männen ofta beskriver sig själva med ordet 

omtänksam. Vid första anblick kan man tycka att omtänksam är motsatsen till vad som anses 

vara en ”riktig man” som då kanske föreställs som ledande, självständig och stark (Josefson 

2005:22). Att män beskriver sig med detta ord kan vara ett tecken på att det i dagens samhälle 

är accepterat för en man att vara omhändertagande, varm och kärleksfull. Det har helt enkelt 

blivit mer socialt accepterat att vara en känslig man som inte alltid måste visa sig från sin 

tuffaste sida (Josefson 2005:26) Men det kan också vara ett exempel på hur männen ändrar de 

sätt som de presenterar sig själva för att göra kvinnorna nöjda. I de ”krav” som granskades 

bland kvinnornas presentationer kunde det utläsas att omtänksamhet var en viktig egenskap 

som de sökte hos män (www.match.com). 

Johan menar att det är viktigt för män att se vad som ”funkar ur ett tjejperspektiv”. En man 

måste alltså enligt honom försöka se på sin presentation utifrån en kvinnlig synvinkel för att 
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ha en chans att lyckas med nätdejtingen. Vidare menar Johan att det är viktigt för mannen att 

utmärka sig i mängden för att få kvinnan han vill ha. Johan benämner detta 

”påfågelsyndromet” och förklarar att ”det gäller att verkligen sticka ut från mängden. Det 

gäller att visa så mycket färg som möjligt”. Det är alltså, enligt Johan, mannen som bör tar 

första initiativet. Men det räcker inte med det; för att få kvinnan han vill ha måste han 

dessutom visa framfötterna och ”veckla ut sina färggranna fjädrar” (www.bilderochfakta.se).  

 

Den vackra kvinnan och den aktive mannen 

När bilderna visar män som ’får saker att hända’, är maskulinitet starkt förknippat med handling, gemenskap och 

aktivitet. (Becker 2000:124) 

Samtidigt som män på sina presentationssidor ofta tycks framhäva prestationer som 

fritidsintressen och arbete samt lägger ner tid på en välskriven personlig text, verkar det vara 

vanligt bland kvinnor att helt enkelt nöja sig med en snygg profilbild och en kort enkel 

presentation. Kvinnor visar gärna bilder på sig själva som kan liknas vid modellfotografier där 

deras utseende är i fokus. De är ofta uppklädda, sminkade och ler mot kameran. Erik5, som 

berättar att han träffat sin nuvarande flickvän efter några veckors nätdejtande, menar att 

bilden var det första som fångade hans intresse. 

Erik: Det var väl att det var en söt tjej så att..Ehm. Jag är ingen mästare på nätdejting men som jag sa, ja jag 

tyckte hon var söt och så, bra profil [...] Det är väl bilden som är det första man tittar på. 

Bland männen är det däremot vanligare att på bilder framställa sig själva i situationer där de 

är aktiva. Många män har foton på sig själva där de ägnar sig åt någon form av sport eller 

friluftsliv. Idealbilden tycks vara en man som är i händelsernas centrum, ständigt aktiv 

(www.match.com). De beskriver sig dessutom gärna som aktiva, då de berättar om sina 

intressen. 

Jag har massor med hobbys i olika former, gillar natur och fotografi, träning, hemsnickrande och golfar ibland, 

resa är inte heller dumt.  (Man, 35 år, Match.com)  

Jag gillar: [...] jaga o fiska, Pelle Näver, hamiltonstövare, beachvolley, segla, laga mat- fast hellre äta den, läsa, 

vattenskidor, andra skidor och trevliga flickor. (Man, 33 år, Match.com) 

                                                           
5
  Erik Göransson, 30 år, student, intervjuad, 2011-04-25. Refereras hädanefter som Erik 
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Becker (2000:124) argumenterar för att politiska bilder i nyhetstidningar ofta framställer 

mannen som den handlande och aktiva samtidigt som kvinnan är glad, sympatisk och 

tillgänglig. Enligt Josefson (2005:25) är idealbilden av en man idag någon som intresserar sig 

för teknik och sport. Det tycks vara viktigt för män på dejtingsidorna att presentera sig själva 

som aktiva. Även om det givetvis finns undantag, verkar det som att mäns prestationer är 

viktigare än kvinnors. 

Kvinnors bilder i presentationerna visar dem ofta i passiva situationer. Becker (2005:122) 

menar att kvinnor ofta framställs som objekt i medierna. Enligt Becker (2005:124) ges 

dessutom en bild av att kvinnor i media är tillmötesgående, då de oftare ler på foton. Bland 

männens presentationsbilder fann vi att de ofta visar sig själva med en allvarlig eller 

betänksam min. Hos kvinnorna är det till synes vanligare att titta in i kameran och le 

(www.match.com).  

Susanna menar att det är vanligt att män på dejtingsidorna tillhör en av två ”kategorier”. Hon 

kallar dem ”sportkillen” och ”den intellektuella”. 

Susanna: Den ena typen verkar som att de såhär ’aja a jag gillar sport’ och så alla deras foton är så här: ’här är 

jag när jag vindsurfar’, ’här är jag när jag åker skidor’, ’här är jag när jag seglar’ och man förstår att de gymmar 

fem gånger i veckan men att de också lägger ut alla sina semestrar för att hålla på med någon slags äventyrssport. 

[...] och den andra typen är lite såhär svartvitt foto, ganska surt ansikte, svåra miner, gärna lägger ut en lista på 

skitsvåra band i presentationen redan: ’det här lyssnar jag på.’. 

Att många män kan sägas passa in i en av dessa två ”kategorier” kan peka på att det är 

viktigare för män att prestera något för att vara attraktiva på dejtingmarknaden. Är man inte 

atletisk och sportig så bör man alltså istället vara intellektuell och klok. En man som kanske 

anses passa in den ”intellektuella” och ”svåra” kategorin beskriver sig själv:  

Är intresserad av fotografering och då framför allt svart/vitt. Tycker att en bild tagen i svart/vitt fångar så oerhört 

många fler känslor än en färgbild. Musik, teater och kultur i största allmänhet gillar jag, tyvärr blir det kanske 

inte riktigt så många teaterbesök som jag önskat. (Man, 31 år, Match.com) 

Enligt Mead (1995:121) kan en individ börja anta de värderingar och attityder som den grupp 

individen tillhör innehar, i detta fall gruppen internetdejtare. De ramar och ”grupperingar” 

som på något sätt har uppstått på dejtingsajterna kan vara en konsekvens av detta. 

”Sportkillarna” och ”De intellektuella” har kanske blivit grupper därför att de individer som 

trätt in i nätdejtingens värld börjat ta efter de attityder som börjat framträda där. De attityder 

som sedan visades vara bäst accepterade hos de motsatta parterna har på så sätt blivit en 
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normsättare och en del i processen av personens identitetsskapande. Gruppen kan också, 

enligt Goffman (1997:15) kräva en viss sorts agerande av individen vilket kan innebära att 

individen då kan känna sig tvungen att gå efter gruppens normer. Individen kan då tvingas 

ansluta sig till en av de förbestämda kategorier som erbjuds, som i det här fallet ”Sportkillen” 

eller ”Den intellektuella” för att passa in i gemenskapen. 

 

Slutdiskussion 

I slutdiskussionen ska vi börja med att kort sammanfatta svaren på de frågeställningar som 

uppsatsen bygger på. Därefter diskuterar vi slutsatserna på ett mer fördjupat sätt. 

Vi har utifrån Baumans teorier om konsumtionssamhället diskuterat hur människor som 

använder dejtingsidor förvandlas till varor som säljer sig själva men samtidigt är 

konsumenter. Dejtingsidan blir en marknad där människor både är försäljare och vara. Genom 

att marknadsföra sig på rätt sätt blir en person mer attraktiv på marknaden. Kärleken har alltså 

materialiserats i den mening att den blir en fysisk vara där känslor, iallafall till en början, inte 

är det viktigaste utan där människor väljer partner utifrån vad de ser på en presentationssida. 

De känslor som kan upplevas mellan två personer i ett förhållande, exempelvis ”fjärilar i 

magen” eller en speciell känsla av samförstånd, kan inte upplevas på samma sätt genom en 

datorskärm. På dejtingsidorna söker medlemmarna kanske istället en person utifrån en bild 

som de kanske redan har av sin drömpartner.  

Nätdejting kan ses som tidigare nämnts ses som en marknad där det är tillåtet för 

konsumenterna att ”testa” produkterna, det vill säga gå på dejter men det finns inget krav på 

att förbinda sig till något. Processen kan liknas vid en konsumtionshandling där köparen 

erbjuds ”öppet köp” om hon inte är nöjd. Kärleken på nätet blir på så sätt en ”slit- och 

slängvara” som kan testas, ersättas eller förbrukas efter konsumentens önskemål. Risken finns 

givetvis att dejtingsidornas medlemmar som jagar den perfekta varan aldrig hittar det de söker 

och även om de gör det behöver det inte leda till den tillfredsställelse som de väntar sig. 

Människor är ju trots allt aldrig oföränderliga eller orubbliga ”ting”; vi är betydligt mer 

komplicerade än så.  

Dejtingsidorna tillåter sina användare att vara anonyma och minimerar samtidigt risken för 

obehagliga möten. Då man först möter någon efter man pratat med dem över nätet kan man i 
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vissa fall undvika pinsamma första möten med oönskade personer. Utifrån Erwing Goffmans 

teorier (2007:98,101) om regioner kan man säga att mötet mellan den främre och den bakre 

regionen skjuts upp i ett senare skede . Fokus ligger på den främre regionen som användaren 

tar sig tid att konstruera och det som sker i de bakre regionerna är osynligt. Gränsen mellan 

den främre och bakre regionen blir alltså mycket tydlig. Fotot på presentationssidan tycks 

vara mycket viktig då den fungerar som en länk till verkligheten och ger en viss känsla av 

”säkerhet” för den andra personen. Bilden ”bevisar” att det verkligen är en riktig människa det 

handlar om. 

Möjligheten att prata över internet innan man träffar någon fungerar som ett skydd; man får 

skjuta upp den första kontakten och riskerar därför inte att den andra parten redan från början 

ser vem man verkligen är, med alla ens fel och brister. Även om detta moment inte helt går att 

undvika, kan det fördröjas till framtiden. Man kan säga att det vi mest av allt vill ha, någon 

som ser oss för dem vi är och som förstår våra innersta känslor, också är det som är vår största 

rädsla. Genom att dölja sig bakom en datorskärm riskerar man inte att den andra parten ”ser in 

i ögonen, dessa fönster in mot själens mest privata hemligheter”. (Bauman 2009:24) 

Dejtingsidorna erbjuder mycket begränsade möjligheter att presentera sin identitet inför 

andra. Detta kan leda till besvikelser när det är dags att ses i verkligheten och kanske till och 

med att någon av parterna känner sig lurade. Dejtingsidorna är de som bestämmer vad som 

ska vara med och kan därför sägas konstruera identiteter hos användarna som kanske annars 

inte hade funnits. Eftersom identiteten alltid är en föränderlig process är den omöjlig att fånga 

på en sida där en människa genom begränsade alternativ ska presentera vem hon är. 

Dejtingsidorna tillskriver medlemmarna ramar för vem de ska vara och de kan därför 

eventuellt börja agera efter dessa tilldelade identiteter för att omedvetet försöka leva upp till 

dem. På det sättet kan alltså den ”konstgjorda” identiteten som en person skapar på internet 

tänkas ha inflytande på hennes verkliga identitet. Men då våra identiteter är i ständig 

förändring och påverkas av allt som pågår runt omkring oss, är det ändå bara en mycket liten 

del av vem vi är. 

Våra identiteter är i dagens samhälle fragmenterade och föränderliga, vilket delvis kan bero 

på det enorma mediebrus som ständigt omger oss och säger till oss hur och vem vi ska vara. 

Genom att konsumera omformar vi ständigt identiteten. Användare på dejtingsidor använder 

på samma sätt andra användare för att konstruera sina identiteter och ”förbättra” sig själva. 

Att leva i ett konsumtionssamhälle innebär att vi ständigt konsumerar för att försöka hitta 
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lyckan men utan att bli lyckligare. När det ständigt dyker upp nya behov som måste uppfyllas 

är det enligt Bauman (2009:57) omöjligt för människor att hitta lycka genom konsumtion då 

”konsumtionssamhället blomstrar så länge det lyckas göra sina medlemmars ’icke-

tillfredsställelse’ till ett evigt tillstånd”. 

Vi kan se vissa skillnader mellan hur män och kvinnor presenterar sig själva och 

kommunicerar med varandra. Kvinnor beskriver ofta vad de inte vill ha och män skriver i 

högre utsträckning om sig själva. Dejtingsidorna kan liknas vid en marknad där efterfrågan på 

kvinnor verkar vara högre. Det verkar därför som att det är viktigare för män att sticka ut ur 

mängden och marknadsföra sig på ett bra sätt för att få något gensvar från kvinnor. Att 

männen är de som tar kontakt först och är initiativtagare påminner om klassiska stereotyper 

som att män ska vara det drivande och ledande könet. Men från en annan synvinkel kan man 

påstå att dejtingsidan skapar en arena där kvinnorna är de som styr och dominerar då deras 

krav bestämmer hur männen ska bete sig och vara. 

Även bland bilderna som användarna har på deras sidor kan vi se skillnader mellan könen. 

Kvinnornas bilder kan liknas vid modellbilder där deras utseende och skönhet ofta är i fokus, 

samtidigt som männens bilder ofta framställer dem i situationer där de är aktiva genom 

exempelvis någon form av sport. Även detta påminner om klassiska stereotyper som ofta 

förmedlas via bilder i media, där mannen är den handlande och värderas efter sina prestationer 

och kvinnan är passiv och värderas enbart för sitt utseende. Vi fann dessutom att kvinnorna 

oftare ler på sina bilder och männen har allvarligare miner. Kvinnor framställs ofta som 

vänliga och tillmötesgående i media och män verkar vara seriösa, allvarliga och dominerande. 

Även här tycks dejtingsidornas medlemmar, vare sig det är medvetet eller omedvetet uppvisa 

exempel på dessa stereotyper. 

 

Reflektioner 

Internet och sociala medier skapar många nya möjligheter för demokrati och jämställdhet. Det 

är en arena där det är fritt för alla att göra sin röst hörd, förhoppningsvis utan att mötas av 

fördomar. Vi har dock sett exempel på hur nätdejting istället kan begränsa människors 

möjligheter genom att erbjuda en plats för människor att mötas där gamla stereotyper för vad 

som är manligt och kvinnligt fortfarande till viss del är rådande. Kan denna återgång till 

gamla stereotyper betyda att internet, som ska innebära moderna, nya sätt för människor att 
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kommunicera, blivit en arena där gamla, närmast djuriska könsroller har trätt fram igen? 

Samtidigt som internet och dejtingsidor möjliggör nya vägar för människor att få kontakt 

tycks det finnas tendenser till ett beteende som nästan kan liknas vid det som finns i 

djurvärlden, där kvinnan står i centrum för uppmärksamheten och männen kämpar för att få 

hennes uppmärksamhet. Även om detta är att ta påståendet till sin yttersta gräns, kan man 

utläsa vissa likheter. 

I tidigare samhällen användes kärleken som en handelsvara där människor inte gifte sig av 

kärlek utan för materiell eller social vinning. Kärleken kunde liknas vid ett kontrakt där det 

var föräldrarna och inte de trolovade som fattade besluten om vem som skulle äkta vem 

(Giddens 1991, s.89). Dejtingsidor erbjuder på liknande sätt sina medlemmar en social arena 

där de får möjlighet att byta tjänster. Efter hand som allt fler dejtingsidor och andra sociala 

medier växer fram blir det allt vanligare att använda nätet för att hitta en partner. En 

konsekvens av detta kan bli att kärleken återigen blir en handelsvara; en materiell tillgång 

eller statussymbol som ska leva upp till de förväntningar och krav som människor har på den.  

De fördelar som kommer av nätdejting är för individen många, men de långsiktiga 

konsekvenserna kan bli en tillbakagång till ett samhälle där kärleken blir en handelsvara och 

människor omedvetet tvingas leva upp till gamla könsroller som sedan länge skulle ha 

försvunnit från våra tankar. De moderna kommunikationssätt som internet erbjuder för då 

kanske inte nödvändigtvis utvecklingen framåt vad gäller jämställdhet och strävan efter allas 

lika värde. När det idag finns möjlighet att skapa inte bara en, utan flera alternativa identiteter 

på nätet finns risken att vi känner oss splittrade och tappar känslan av vem vi egentligen är. 

Det saknas dock fortfarande mycket forskning inom de nya medierna och deras betydelse för 

våra identiteter. När hela det sociala livet, inklusive kärleken, allt mer övergår till internet och 

de sociala medierna kan man kanske tänka sig att det får konsekvenser för individen. Att titta 

närmare på och analysera detta fenomen är inte bara intressant utan nödvändigt för att vi ska 

kunna förstå oss själva i ett samhälle där Internets nya teknologier allt mer ersätter 

förhållanden och vänskap i livet utanför nätet. 

Den verkliga personen är, till skillnad från den fiktion som skapas elektroniskt av ett antal förvalda egenskaper, 

utrustad med både en tunga att tala med och ett öra att lyssna med, önskar såväl att den blivande partnern ser in i 

hennes ögon som att hennes egen blick blir föremål för partnerns granskning, har både känslor som väntar på att 

bli väckta och förmåga att väcka dem. (Bauman 2009:27) 
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Förslag på framtida forskning 

Vilka konsekvenser kan nätdejting tänkas få för det sociala livet utanför internet?  

De sociala relationer som en person har i livet utanför nätet kan både begränsas och förbättras 

genom användningen av nätdejting och andra sociala medier. Det är intressant att titta 

närmare på detta ämne då det sociala livet vi är en del av är en stor del av vår identitet, alltså 

hur vi ser oss själva.  

Kan nätdejting tänkas påverka jämställdheten i positiv eller negativ riktning? Vad har 

nätdejting för betydelse för kvinnor och mäns lika värde? 

Det kan argumenteras för både negativa och positiva konsekvenser som de nya medierna kan 

ha för jämställdheten, men de sociala mediernas och dejtingsidornas betydelse för 

jämställdheten skulle behövas undersökas ytterligare. 

Hur påverkas människors självkänsla av nätdejting? 

Att skapa en eller flera alternativa identiteter på nätet kan få negativa eller positiva 

konsekvenser för självbilden.  

Hur lyckas man med nätdejting? Finns det några speciella strategier som ofta fungerar? 

Precis som datorspel kan skapa beroende, kan nätdejting och sociala medier också skapa 

behov hos användarna och göra dem beroende? 
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