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Förord 

Samtliga delar i uppsatsen har skrivits av båda författarna och därför delar vi likvärdigt ansvar 

för dess innehåll. Insamlandet av empiri har delats lika av båda författarna då de har gjort lika 

många intervjuer. 

 

Vi vill rikta ett stort och ödmjukt tack till vår handledare Lena Sohl, med snabba bedömningar 

och stor känsla för detaljerna har hon bidragit till denna uppsats. 

 

Tack till våra sambos som stått ut med evigt prat om nätdejtande och massor av skratt. 

 

Tack till informanterna som deltagit i denna studie och berättat om jakten på partner och 

relation via nätet, vi önskar er fortsatt lycka till i jakten samt hoppas att ni hittar kärleken. 

 

Avslutningsvis vill vi meddela att vi har haft väldigt roligt! 
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Sammanfattning 

Studien syfte är att undersöka hur individer resonerar kring mål man har och man ser på sina 

krav när det kommer till att finna en partner på nätet, genom att studera om användandet av 

filter i nätdejtingsyfte är eftersträvansvärt och vad som lockar med filtrena. Studien utgår från 

individer som söker efter partners på internet att inleda ett långsiktigt förhållande med och 

deras uppfattningar om nätdejting. Vi använder kvalitativ metod där vi genomfört 

semistrukturerade intervjuer med sex stycken informanter. Informanterna var mellan 20-35 år 

gamla, aktiva på någon nätdejtingsida och sökte aktivt efter en partner. Tidigare forskning ger 

utgångspunkten att internetdejting är ett snabbt växande fenomen som medför känslor som 

förväntningar och besvikelse för användarna. Teoretiska utgångspunkterna vi utgått ifrån är 

Baumans teorier om konsumtion och marknadsföring, Bourdieus teori om det kroppsliga 

kapitalet samt Foucaults teorier om normalitet och diskurser. Resultatet visar att 

filtreringsverktygen inte påverkar inställningen till att hitta den perfekta partnern men att det 

kan underlätta. Filtreringsmöjligheten skapar inga krav på våra informanter att inleda en 

relation med någon för att de har matchat på nätet. Samt att utbudet som nätdejting ger skapar 

en känsla av att det finns möjlighet att finna den perfekta partnern och perfekt relation. 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate how individuals reason about and look into their 

demands when talking about finding a partner on the internet. By studying if the use of filters 

in online dating purposes is desirable and why. The focus of the study is individuals that 

searches on the internet for a partner and their perceptions of online dating. We use qualitative 

methods where we conducted semi-structured interviews with six informants. The informants 

were between 20-35 years old, currently active on an online dating site and energetically 

sought a partner. Previous research shows that internet dating is a fast-growing phenomenon 

and creates feelings such as expectations and disappointment for members. Theoretical 

approach used is Bauman's theories about consumption and marketing, Bourdieu's theory 

about physical capital and Foucault's theories about normality and discourses. The results 

show that the filter tools existence does not affect the setting to find the perfect partner, but it 

is a useful tool. The filtering ability does not require informants to initiate a relationship with 

someone just because they are a theoretical match. The large online dating network creates a 

sense of endless possibilities in order to find a perfect partner and relationship. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie undersöker hur personer som nätdejtar tänker kring sitt nätdejtande och ser på 

sina krav som de har på den partner. Detta genom att fördjupa oss i användandet av 

filterverktyg som finns på nätdejtingsidor. Vi rikta in oss på är personer som vill hitta en 

långsiktig partner. Vi intervjuade sex personer mellan 20-35 år, med aktiva konton på någon 

nätdejtingsida. Andra som har forskat om det här har upptäckt att dejting på internet är vanligt 

och något som kan framkalla känslor som besvikelse och förväntan. Teorier framtagna av 

sociologer hjälper oss beskriva människors beteende kring konsumtion och marknadsföring 

och hur ens personlighet och utseende kan fungera som ett medel för att träffa personer. 

Också om hur man uppfattar det som är normalt och inte. När vi analyserat våra intervjuer såg 

vi att våra intervjupersoner inte valde nätdejting för att de trodde att filter kunde hjälpa dem 

att få en perfekt partner. De kände heller inget tvång att inleda ett förhållande med en 

matchning från en dejtingsida. Mängden personer på dejtingsidorna övertygar 

intervjupersonerna om att man kan träffa en perfekt partner. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I denna studie kommer vi att beröra ämnet nätdejting och hur nätdejtingens värld potentiellt 

kan skapa en bild av den perfekta partnern och det perfekta förhållandet genom kriterier och 

krav med hjälp av olika filtreringssystem. Filtreringssystemen finns tillgängliga via de olika 

nätdejtingsidorna och gör det möjligt för användaren att söka på vissa preferenser som t.ex. 

ålder och bostadsort. Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat, detta gör att det blir mer 

förekommande att människor söker och finner en partner på den digitala marknaden. Den 

tillgänglighet som skapats av den digitala marknaden har i sin tur gjort att marknaden har 

behövt vidga sig för att kunna nå ut till ännu fler användare, vilket är en bidragande faktor till 

den stora ökningen av nätdejtande. Tidigare fanns det endast sidor som riktade sig till en viss 

grupp människor, men då efterfrågan har ökat har det uppkommit mer nischade sidor att söka 

efter en partner. Ett exempel är portalen Elitsinglar som riktar sig mot akademiker som söker 

akademiker. 

 

Tidigare forskning visar på att internetdejting är ett snabbt växande och som Kristian 

Daneback (2008:721) skriver är det ett förhållandevis nytt fenomen att leta och träffa partners 

på internet som det endast, då han skrev artikeln, fanns begränsade kunskaper om. Vi anser att 

fenomenet nätdejting är ett högst aktuellt ämne då det blir vanligare och vanligare samt har 

större spridning nu än vad det hade för bara några år sedan. Dagligen blir vi även exponerade 

för reklam från de olika portalerna samt att vi har ett flertal bekanta som är inne i 

nätdejtingens värld. Det är även via bekanta som intresset för ämnet väcktes då vi har hört hur 

de har berättat om visionen av att hitta den perfekta partnern och hur mycket de sållar bort 

med hjälp av filteringssystemen som portalerna erbjuder.  

 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka om filteringsmöjligheten ses som ett hinder eller 

fördel i sökandet då man som partnersökande letar efter perfektion. Har människor som dejtar 

en vision om att ens framtida partner har t.ex. en viss ålder, bor på en viss ort och har 

speciella egenskaper? Något som även är intressant att undersöka är om det finns en vision att 

den man matchar med kommer att kunna ge en det perfekta förhållandet. Det finns även de 

aspekter som innefattar om man som partnersökande känner större press av att man faktiskt 
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ska passa ihop med den man matchar med, bara för att man just har matchat och valts ut efter 

vad man själv har för preferenser. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer resonerar kring och ser på sina krav när 

det kommer till att finna en partner på nätet, samt de mål man har med nätdejtandet. Vi 

kommer också studera om användandet av filter i nätdejtingsyfte är eftersträvansvärt och i så 

fall vad det är som man finner lockande med filtrena. Vi vill titta närmare på paradoxen som 

uppstår när internet öppnar oändliga möjligheter att hitta en partner, men samtidigt smalnar av 

utbudet markant på grund av de kriterierna man kan välja. Anledningen till att vi vill se 

närmare på detta ämne är också för att den strävan som finns för perfektion existerar i så pass 

många delar i ens liv, till exempel utseende och matvanor, att vi ställer oss frågan ifall denna 

strävan även nått delen där det gäller att hitta en matchande partner. Vi undrar även om 

möjligheterna att söka efter vad människor uppfattar som en ”perfekt” matchande partner 

påverkar hur folk ser på förhållande idag. Med tanke på att allt fler par skiljer sig idag undrar 

vi om det är en förändring mot hur det såg ut förut. Kan det bero på att människor hela tiden 

strävar efter något som är perfekt, och om man inte får det så är man villig att byta? 

 

Det som vi finner intressant är att reflektera över exempelvis vart kraven man har på en 

partner kommer ifrån, hur man vet vilken individ man ska välja och välja bort men också hur 

det påverkar individen i letandet efter en partner. 

1.3 Frågeställningar 

De tankar som dyker upp för oss när vi beskriver vårt syfte leder oss in på 

filtreringsmöjligheternas påverkan i nätdejtingens värld. Funderingar om filtrerandet blir en 

begränsning eller möjlighet för att hitta en ny partner och vad man anser utgöra den perfekta 

partnern är det som framförallt sticker ut för oss.  

 

Det har gjort att vi har valt följande frågeställningar för att kunna svara på studiens syfte: 

• Hur påverkar nätdejtingsajternas filtreringssystem inställningen till ett potentiellt 

uppfattat krav på att man ska finna den perfekta partnern? 

• Hur kan möjligheten att filtrera skapa större krav på att ha en relation med en person 

som man “matchar” med på nätet? 

• Framkallar nätdejting en känsla av att man kan skapa den perfekta relationen och 

träffa den perfekta partnern?  
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1.4 Disposition 

Efter denna inledande del med syfte och frågeställningar kommer vi att ta upp och behandla 

tidigare forskning inom ämnet. Efter den tidigare forskningen har vi lagt upp ett avsnitt som 

behandlar de teorier som vår studie bygger på. Tre huvudteoretiker med deras utvalda teorier 

presenteras, vilken hjälp vi kan ha av teorierna och vilken relation teorierna kan ha till 

varandra. Teoridelen följs av en metoddel där vi presenterar metoden som använts för att få 

fram empiriskt material till studien och hur urvalet av informanter har skett, även de etiska 

aspekterna behandlas. Efter detta kommer resultat och analysdelen där empirin presenteras 

och analyseras med hjälp av de valda teorierna och den tidigare forskningen och eget 

utformade teman. Studien avslutas med en slutdiskussion där frågeställningen blir besvarad 

och tankar om framtida forskning som fortsättning på denna studie presenteras.  

2. Tidigare forskning  

Här nedan kommer tidigare forskning som vi har valt att luta oss mot och finner användbar 

för att utveckla vår studie. Det som tidigare forskning visar är framförallt att det finns 

samband mellan hur personer väljer att beskriva sig själv på sin nätdejtingsprofil samt hur 

man uppfattar att andra beskriver sig. Samt att starka känslor som exempelvis ilska, glädje, 

besvikelse, lurad, glatt överraskad kan förekomma. Dessa känslor blir resultat av 

förväntningar på både personligheten men i många fall handlar det om utseendet.  

2.1 Den kroppsliga differentieringens praktik 

Roland Paulsens (2010) forskning tar upp flera aspekter som vi vill koppla till vår studie. Det 

kroppsliga kapitalet tar upp hur man värderar sig själv och hur man värderar andra utifrån 

fysiska aspekter vilket vi kan relatera till profilskapande och val av bilder till ens profil. 

Intimitetens marknad berör filtrerandet och bortsållandet som sker vid nätdejting. I vår studie 

är det tydligt vad våra informanter vill, respektive inte vill ha för egenskaper, även hur 

avvisandet av partners sker. Paulsen (2010:13) skriver om besvikelsens fostran vilket vi 

kopplar till besvikelsen som våra informanter upplevt när den de träffat inte levt upp till 

förväntningarna. Paulsen (Ibid) beskriver även att det kroppsliga kapitalet och hur man själv 

samt motpart upplever det kan vara en del av besvikelsen.  

 

Paulsen (2010:6-7) fokuserar på nätdejtingens matchningsverksamhet med ett särskilt fokus 

som begreppet han väljer att kalla kroppsligt kapital som kommer förklaras närmare nedan. 

Till sin studie har Paulsen gjort ett flertal intervjuer med inledande pilotintervjuer. Sedan han 
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samlat in sitt material har den kroppsliga differentieringen som nätdejtingen bidragit till blivit 

ett hett samtalsämne i den allmänna debatten. Vissa nätdejtingsajter har medlemskap som är 

baserade på ett visst kroppsligt kapital där det t.ex. går ut på att befintliga medlemmar får 

rösta om blivande medlemmar är tillräckligt attraktiva för att gå med och sajter som riktar sig 

till de som är mulliga.  

2.1.1 Kroppsligt kapital 

När Paulsen (2010:8) introducerar begreppet kroppsligt kapital refererar han främst till 

sociologen Pierre Bourdieu. Paulsen (Ibid) beskriver att det kroppsliga kapitalet enligt 

Bourdieu främst är något som är kulturellt bestämt där det rådande kroppsidealet i en viss 

kultur styr, men även motions- och matvanor som är kulturellt betingade. Det finns även 

skillnader i olika sociala gruppers kroppsideal där bland annat de lägre klasserna ser 

kroppsidealet som något instrumentellt där betoningen ligger i styrka. Är man bekväm i sin 

kropp ger det större karisma och detta förhöjer individens förförelsemakt - något som kan få 

beteenderelaterade konsekvenser på intimitetens marknad då både över- och underordningen 

förstärks. Kroppsligt kapital utvärderas oftast utifrån betraktarens eget kapital och är det 

första kapitalet som tas i beaktning innan andra kapital kan värderas (Paulsen 2010:10). 

2.1.2 Intimitetens marknad 

Enligt Paulsen (2010:11-12) gör nätdejting det möjligt att sorterna på människor utan att de 

bortsorterade märker av detta. Det blir en enklare sållning av de man inte passar med när man 

nätdejtar än i den fysiska världen. Trots att bortsållningen är förenklad och skapar större 

möjligheter att hitta någon med hjälp av filtreringsverktygen vill man alltid försäkra sig om att 

den investering man gör i den nya partnern ska ge så god avkastning som möjligt för det egna 

kapitalet. Det stora utbudet som nätdejting har ger stora förhoppningar till individer att hitta 

den perfekta partnern.  

2.1.3 Besvikelsens fostran 

Filtreringsmöjligheterna vid nätdejting gör att den som träffar någon med ett mindre kapital 

än en själv ofta blir besviken. Den första fysiska träffen blir sanningens ögonblick där den 

eventuella förskönade sanningen försvinner och istället ger utrymme för bedömning av det 

kroppsliga kapitalet. Det kroppsliga kapitalets betydelse blir extra påtaglig i en sådan situation 

och kan bli extremt obekväm för båda parter då förväntningarna kan vara höga. Paulsen 

(2010:13-14) menar på att när ens förväntningar inte uppfylls kan personer känna sig lurade 

och bli mycket upprörda och besvikna. Detta kan bero på att förväntningarna inte uppfylls 



 11 

eller för att man känner att motparten kanske inte har tillräckligt med självinsikt över sitt 

kapital. Tiden är dyrbar för de som är inblandade när det kommer till nätdejting, därför kan 

alla parter bli besvikna när kraven inte uppfylls. Konsten att marknadsföra sig på ett bra sätt 

utan att det uppfattas som falsk marknadsföring är därmed komplicerad (Paulsen 2010:15). 

 

Att utsättas för besvikelse är något som många nätdejtare har erfarenhet av. Ofta handlar det 

om att det kroppsliga kapitalet och den fysiska attraktionen har missbedömts. Via nätdejting 

skapas en kommunikativ social kontakt men ändå står det kroppsliga kapitalet i vägen och 

minskar inte i betydelse. Det kroppsliga kapitalet blir en barriär som man måste ta sig igenom 

trots att det kanske redan finns en etablerad kontakt och påbörjade känslor (Paulsen 2010:17). 

2.2 Nätdejting: Vem letar och har träffat partners på internet? 

När Daneback (2008) undersökte vem som letar partners på nätet så var detta ett nytt 

fenomen, men i vår research så finner vi att denna artikel ger oss en bra grund och bakgrund i 

hur man har sett på nätdejting genom tiden. Dessutom anser vi att det han skriver om 

fortfarande är aktuellt och tar upp aspekter som vi finner intressanta för vår studie. Danebacks 

studie syftar också till att predicera sannolikheten för att söka partners på nätet och 

sannolikheten för att hitta en partner på nätet, samt att undersöka detta genom några 

sociodemografiska faktorers inverkan. Aspekter som varför man valt att nätdejta kopplar vi 

även till vår egen studie att det överensstämmer med Danebacks forskning. Tillgänglighet är 

något som nämns av Daneback (Ibid) och det har även tagits upp av våra informanter. 

 

I startskedet av nätdejting handlade jakten på kärlek mycket om att söka upp sexuella 

kontakter på internet. Att man kunnat använda sig av internet för att skapa en anonym fasad 

där man kan utforska olika slags möjligheter som har med intima relationer att göra. När 

forskare först kom att börja intressera sig för nätdejting så lyfte man fram den delen av 

internet som en ny arena för sexualitet och kärlek, en arena som innehöll både positiva och 

negativa aspekter (Daneback 2008). Man kunde vid millennieskiftet konstatera att internet 

användes till flera olika aktiviteter som är kopplade till kärlek och sexualitet. Det kunde 

handla om pornografiska sökningar, flörtande, leta kunskap och information, försöka hitta en 

kärlekspartner eller att köpa sexprodukter. Och detta var utspritt bland både män och kvinnor 

i alla åldrar. Grunden för att människor valde att vända sig till internets erbjudanden av kärlek 

och sexualitet var först och främst nyfikenheten (Daneback 2008). Samtidigt som man såg att 

det som var den största drivkraften till användningen av internet som plattform för att leta 
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efter kärlek var att det var det var kostnadseffektivt, anonymt, acceptansen, uppskattningen 

och tillgängligheten. Att samtidigt känna sig anonym bidrar ytterligare till att man får känslan 

av att kunna bryta mot de traditionella och därför få modet att bete sig på sätt som man inte 

skulle våga utanför internet (Daneback 2008).  

 

Daneback (2008) tar upp Baumans (2003) teori om konsumerandet som bakgrund för sin 

forskning där han nämner att man kan se det som att man shoppar partners på nätet som man 

shoppar andra saker på nätet. Sen att detta i sin tur skapar en medvetenhet om att det väntar 

något nytt och kanske bättre runt nästa hörn vilket skapar en utbytbarhet om man inte svarar 

upp till den förväntan som finns på en. Eller att man byter ut den som inte uppfyller ens 

förväntningar.  

2.3 No sense of place 

Joshua Meyrowitzs (1985) forskning tar upp tillgängligheten som medier i form av t.ex. TV 

och tidningar ger. Att skapa relationer utanför det fysiska planet och att ta kontakt med 

personer utanför ens närmaste vänskapskrets och på längre avstånd som kanske inte tidigare 

var möjligt, har nu blivit möjligt tack vare sociala medier. I vår studie är detta högst aktuellt 

då det handlar om att ta kontakt med någon man inte känner för att skapa en relation. 

Nätdejting gör det möjligt att dejta personer på andra sidan jordklotet vilket inte har varit 

möjligt på samma sätt tidigare. Meyrowitz (Ibid) tar även upp i sin forskning om stereotyper 

och könsroller som leder till att skapa olika sorters ideal för vad man finner attraktiv. I vår 

studie ser vi detta när det kommer till att bedöma bilder och tilldela personer egenskaper 

utifrån fysiska attribut. 

 

Meyrowitz (1985:128) beskriver hur man från att ta in information från endast tryckta skrifter 

till att bli omgiven av sociala medier, television och internet gått från att hantera och skapa 

relationer på ett annat sätt än tidigare. Att skapa kontakt med personer utanför ens närmaste 

umgängeskrets har idag blivit allt mer vanligt i och med alla sociala och digitala medier som 

cirkulerar kring oss. Meyrowitz (Ibid) beskriver hur digitala hjälpmedel idag skapar en känsla 

av att kunna befinna sig på flera platser samtidigt och ta del av erfarenheter från platser där du 

inte fysiskt befinner dig och det blir en social ändring i det mänskliga socialisationsbeteendet. 

Det kan innebära att man får närmare relationer till en person man ofta ser på TV, musiker, 

kändisar eller att man faktiskt kan ta kontakt med andra person som inte bor i närheten av en 

själv (Meyrowitz 1985:119). Detta är något som Meyrowitz (1985:120) menar framförallt 



 13 

påverkar personer som på andra sätt blivit fysiskt och psykiskt uteslutna från daglig social 

kontakt. Vare sig man ses som en outsider eller om man fysiskt inte kan närvara på en plats 

eller hos en person så får man genom digitala medel kontakt med andra och kan skapa 

relationer (Ibid).  

 

Meyrowitz (1985:212) beskriver även hur män och kvinnor porträtteras olika i digitala och 

mediala sammanhang. Männen är oftast de som anses vara intressanta genom att de tilldelas 

roller som hjälten, skurken, och de med högre yrkeskvalificering. Kvinnorna i kontrast 

framställs som beroende av männen, mindre intelligenta och kompetenta än män, mer 

emotionella och ges en passiv roll. Meyrowitz (1985:213) tar upp att studier som fått fram 

dessa resultat även visar att givna könsroller inte bara reflekterar de rådande kulturellt givna 

karaktärerna, utan de gör även att könsrollerna hela tiden upprätthålls och förs vidare till nästa 

generation. De bilder som syns i media blir därför något som man strävar efter och finner 

åtråvärt. Att tilldela en grupp roller leder till att dessa även tilldelas egenskaper, och då skapas 

uppfattningen av att personer som har dessa egenskaper ses som stereotyper. Meyrowitz 

(Ibid) menar då att man genom att återskapa och upprepa dessa beteenden i mediala och 

digitala sammanhang kan skapa en problematik där man som individ får känslan av att inte 

passa in om man inte uppfyller egenskaperna som förväntas. Det kan leda till konsekvenser 

som att försöka efterlikna roller för att verka attraktiv, speciellt inom sociala medier som 

nätdejting... Exempelvis kan man, genom att vara skyddad av distansen, lättare manipulera 

och styra över sin identitet med målet att skapa en så perfekt bild av sig själv. Genom att 

skapa en perfekt bild av sig själv hoppas man på att enklare skapa relationer med personer 

som man önskar ha i sitt liv. 

2.4 Likheter och skillnader i forskningen 

Både Daneback och Meyrowitz berör tillgänglighet i sin forskning. Daneback berör 

tillgängligheten på ett mer personligt plan då han tar upp det som ett motiv till varför man 

nätdejtar medan Meyrowitz belyser tillgängligheten som något som kommer ut av sociala 

medier och övriga medier har gett. Daneback och Meyrowitz kompletterar varandra bra i vår 

studie då nätdejtingplattformar är just sociala medier och att tillgänglighet är en av de 

personliga preferenserna till varför våra informanter valt just denna typ av dejtingform.  

 

Paulsens teori om kroppsliga kapital stämmer överens med Meyrowitz ideal och stereotyper. 

Det kroppsliga kapitalet blir väldigt ytligt och handlar mycket om självvärderande samt 
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värderande av andra. Den första bedömningen av det kroppsliga kapitalet sker genom de 

bilder som visas i nätdejtingprofilerna. Personer som har bilder där man röker eller har bar 

överkropp på gymmet blir ofta bortsållade enligt informanterna i vår studie vilket kan bero på 

att dessa blir kopplade till vissa stereotyper som tilldelats dessa egenskaper.  

 

Vår tidigare forskning ligger som en stabil grund för vår studie då Daneback ger oss en 

bakgrundsinformation om vem som faktiskt dejtar på nätet, Meyrowitz information om 

sociala mediers tillgänglighet och Paulsen tar upp mer personliga värderingar samt känslor i 

och med bland annat kroppsligt kapital och besvikelsens fostran.  

3. Teori 

Vid analysen av vårt empiriska material har vi valt att ta hjälp av följande teorier som 

presenteras nedan. Valet föll på dessa teorier då vi tror att de kommer vara applicerbara och 

användbara när vi ska besvara våra frågeställningar. Flertalet av teorierna ser vi även i den 

tidigare forskning vi har läst. Hur vi har tänkt använda samtliga teorier beskrivs vid varje 

teori. 

3.1 Konsumtion och marknadsföring 

Anledningen till varför vi vill använda teorier om konsumtion i vår studie är för att dagens 

samhälle framställs som ett konsumtionssamhälle där vi marknadsför oss själva genom 

sociala medier och konsumerar varor som blivit allt mer tillgängliga för oss. Då vi studerar 

tillgängligheten som nätdejtingen bidrar till så vill vi även genom Zygmunt Baumans teorier 

om konsumtion och marknadsföring se om denna teori är applicerbar när det kommer till 

tillgänglighet och kan bidra till hur man ser på dagens nätdejtande. Bauman (2007:66) tar upp 

konsumtion och marknadsföring i sin beskrivning av dagens konsumtionssamhälle. Han 

menar på att konsumtion ses som att man investerar i sitt egna sociala medlemskap, detta kan 

översättas i konsumtionssamhället som en säljbarhet där det handlar om att skaffa sig eller 

återanvända egenskaper för att det finns en marknadsefterfrågan eller att det kan skapas en.  

 

Konsumtion anses vara en investering i allt som har en form av betydelse för individens 

självaktning och dennes “sociala värde” (Bauman 2007:67). Som en del av konsumtionen tar 

Bauman (2007:71) upp aspekten av att vara och förbli efterfrågad på en marknad där det 

handlar om att förändra eller ersätta omoderna versioner. Det handlar även om att göra sig 

tillgänglig och stå ut bland konkurrensen på marknaden och hitta sitt eget mest gynnsamma 
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“marknadsvärde” (Bauman 2007:73). Bauman (1995:111) menar att konsumtion 

tillfredsställer de behov som finns av att finna maximal utdelning av personliga egenskaper - 

vilket innebär att man inte endast ser över sitt eget marknadsvärde utan vill få ut maximal 

utdelning av det värdet.  

 

Med hjälp av Baumans beskrivning av konsumtionssamhället kommer vi att kunna analysera 

hur profilskapande och marknadsföring sker på de olika nätdejtingsajterna. Vi kommer inte 

bara använda oss av detta för att se vad våra informanter framställer sig som eller hur de 

skapar sitt eget “marknadsvärde”, utan också analysera hur de ser på marknadsefterfrågan. 

3.2 Kroppsligt kapital  

Vi valde teorin från Pierre Bourdieu om det kroppsliga kapitalet för att den utgår ifrån att ens 

kroppsliga kapital fungerar som valuta för diverse tillgångar, vilket vi applicerar för en person 

som gör en investering när den skapar en profil på en nätdejtingsida och vad man vill ha i 

utbyte för investeringen. För att förklara teorin om det kroppsliga kapitalet vänder vi oss till 

Bourdieus bok Distinction (1984). Bourdieu (1984:190) tar där upp hur man genom den 

fysiska kroppen skapar bilder om en persons egenskaper och kvalitéer. Han tar upp exempel 

om att starka män utan bordsskick tilldelas egenskaper som kopplas till arbetarklassen och 

genom detta får man ytterligare egenskaper givna. Genom att först dela in personer i olika 

klasser och sociala grupper som kan grundas i kulturella skäl så går man även steget längre 

och förkroppsligar denna klass eller grupp genom utseendet som man finner bland individerna 

som tillhör den. Detta genom naturliga kroppsdrag och former som att man är kort, lång, rund, 

smal, vikt, kurvor, ansiktsdrag osv. (Bourdieu 1984:192).  

 

Alla dessa drag som kommer från “naturliga” anlag kan även finslipas och redigeras menar 

Bourdieu (1984:193) genom bland annat smink och kroppsliga redigeringar. Detta i sin tur 

värderas också och placerar en person i olika klasser och tilldelas därför specifika egenskaper. 

Exempelvis mängden läppstift man väljer att bära kan ge intryck av en särskild social 

karaktär. Paulsen (2010:9) menar att idag är det ännu lättare att korrigera ens kroppsliga 

kapital genom exempelvis kirurgi och att det därför även rör sig om att visa upp ens 

ekonomiska kapital och på så vis ökar ens totala kapital. Detta vill vi använda för att se hur 

man ser på kapitalet i en nätdejtingsituation.  
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De fysiska dragen blir värderade utifrån kulturella och kroppsliga ideal som är framstående 

vid den tiden (och därför kan denna idealbild alltid förändras). Utifrån de normer och ideal 

som finns i ens krets så skapar ens fysiska egenskaper ett värde på marknaden. En marknad 

som Erich Fromm (1988:13) kallar för intimitetens marknad och beskriver så här: “... jag vill 

göra en god affär; föremålet bör vara åtråvärt enligt gängse sociala värderingar och bör 

dessutom åtrå mig med hänsyn till mina dolda och reella tillgångar och möjligheter. Två 

personer förälskar sig sålunda i varandra när de känner med sig att detta är det bästa fynd de 

kan göra på marknaden i anseende till sitt eget begränsade bytesvärde…” (Fromm 1988:13).  

 

Ens fysiska attribut och med dem komna psykiska egenskaper så skapas ett bytesvärde på 

intimitetens marknad när det kommer till att finna en matchande partner. Beroende vilket 

värde man byter in, desto högre värde kan man förvänta sig att få ut av “affären”. Värdet vill 

vi utreda utifrån den inställning man har till att träffa personer beroende på utseende och 

personlighet. 

3.2.1 Förförelsens makt  

Bourdieu (1984:208) tar även upp det kroppsliga kapitalet som en förförelsemakt. Vilket 

innebär att man genom charm och karisma betecknar en makt som vissa har och andra inte när 

det kommer till att kunna förföra en partner. Genom att objektifiera både sitt och andras 

utseende så utvärderar man ens självbild och kan även göra den till en generell bild över den 

kollektiva samlingen. Alltså att personer subjektivt antingen placerar andra nära det ideala 

objektet eller att man placerar dem en bit därifrån. Något som anses vara attraktivt, fysiskt 

och psykiskt bidrar till att öka karisman. Bourdieu (Ibid) förklarar också att det i sin tur leder 

till konsekvenser som skapas av dessa beteenden. Det blir en förstärkt över och underordning 

där de med mest karisma, charm och auktoritet bestämmer vem som ska tillhöra vad. Så de 

som anses vara objektivt attraktiva med ett karismatiskt utseende och charm tillhör därför de 

överordnade. Genom att kategorisera så förstärks som sagt känslan av en under och 

överordning och beroende på vilken del man tillhör så har man en starkare eller svagare 

förförelsemakt.  

3.3 Normalitet och avvikelser 

Normalitetens och avvikelsens betydelse för vår studie är meningen med att hitta en partner 

som man inte finner avvikande utan snarare en person som är normal och uppfyller de ideal 

som finns i ens omgivning. Kerstin Svensson (2007:18) menar på att normalitet och avvikelse 

är två begrepp som finns definierade inom både psykologisk och sociologisk teori. Begreppet 
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normal användes under 1800-talet som något betydde “vanlig” eller “typisk”. För att sedan 

tolkas på olika sätt, där det normala kan ses som det goda och det rätta, till det friska och att 

det avvikande och onormala då är det felaktiga, dåliga och sjuka. Senare kom begreppet 

normalitet att spegla idéer av ett “ideal” (Ibid). Genom samhällets värderingar och normer 

påverkas människor av konstruktionen om vad som ska anses vara “normalt” och “avvikande” 

(Svensson, 2007:19). Utifrån bilden om vad som är normalt skapas en verklighet till ett 

tillskrivet ideal. Varpå detta ideal tillskrivs egenskaper av både fysisk och mental karaktär för 

att möjliggöra filter och fack för att urskilja den normale individen, och de som inte passar in 

på de egenskaperna är avvikande. Dessa ideal är det som anses vara eftersträvansvärt och 

attraktivt (Ibid).  

 

En person som har fördjupat sig i teorier om normalitet är Michel Foucault (1993, 2010), och 

det är genom dessa vi studerar normalitet och avvikanden. Teorin är relevant för vår studie för 

att den behandlar och problematiserar samhällets normalitet och ideal i olika sociala 

sammanhang och berör vilka som har makt att inverka på normaliteten. I Foucaults teori har 

vi valt att belysa Diskursen som är ytterst central i Foucaults forskning och är relevant för oss 

då det digitaliserade samhället som påverkar nätdejtandet är en del av de diskurser som finns i 

samhället och som hjälper till att skapa och upprätthålla normer.  

3.3.1 Foucaults teori om diskursen 

Enligt Foucault (1993:7) så representeras varje samhälle av olika diskurser som kontrolleras, 

väljs ut och organiseras av de procedurer som återfinns. Diskursen är något som omger en och 

som respekteras, fruktas och anses vara klokast att rätta sig efter (Foucault 1993:11). 

Anledningen till att dessa finns är för att kunna avvärja hot mot den samt kunna se över den 

slumpmässighet som annars skulle kunna ta över. Foucault (Ibid) menar att det alltid finns en 

eller flera personer som anses vara den rätta som har makt och kontroll att bestämma över vad 

som är tillåtet och inte. Kerstin Svensson (2007:20) beskriver Foucaults teori som att man 

som individ i samhället socialiseras in i det normala. Att man prövar och omprövar sätt att 

bete oss på och hur man ska vara i möten med andra och att man genom detta utvecklar en 

normalitet. Detta förklaras också av Sven-Åke Lindgren (2007:352) som att den sociala 

verkligheten med ett flöde av maktrelationer omsluter och betingar diskursen i sig.  

 

Foucault (1993:7) nämner bland annat utestängningsprocedurer, där det man kallar för 

förbudet är det vanligast förekommande. Det innebär att alla deltagare gemensamt 
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upprätthåller en medvetenhet om vad som anses vara tillåtet och tabu i olika sammanhang 

(vad som anses förbjudet och inte), samt vilka beteenden som är tillåtna. Foucault (2010:92) 

exemplifierar att de som är avvikande från en grupp ses som vansinniga eller som en dåre. Att 

kopplas till vansinne blir därför en konsekvens för den som avviker från det överenskomna 

“normala” beteendet. Han menar dock att diskurser är historiska, modifierbara, institutionella 

tvingande system som projicerats till dagens samhälle och visar därför på en historisk 

konstruktion som har förändrats genom tiden och därför alltid kan se olika ut (Foucault 

1993:11). Diskursen är något som individer anser att det är klokast att rätta sig efter för att 

slippa utstå konsekvenserna (ibid). Svensson (2007:19) menar också på att då normen 

representerar det kulturellt önskvärda så kan man säga att olika normer skapas av olika 

kulturella sammanhang. Vilket Foucault (1993:16) nämner att de kulturella system som 

skapats av samhället kan utgöras av bland annat juridiska och religiösa dokument som blivit 

typiska maktdiskurser som människor väljer att rätta sig efter. 

 

Att se till normalitet och ideal utifrån ett synsätt där det som anses önskvärt och attraktivt 

kommer från en påtvingande omgivande diskurs som personer gärna underkastar sig till tror 

vi kan ge oss stöd i hur man beter sig när man letar efter en partner på nätet. Eftersom 

nätdejtande innebär att tillgången till personer ökar krävs det också att man personligen sållar 

bort personer som uppfattas icke önskvärda. Vi vill genom Foucaults teori skapa en 

uppfattning om ens val kan komma att bero på det som omgivningen överenskommet tycker 

är den ideala partnern.  

3.4 Teoretiska relationer 

Med dessa teorier kan vi stå på en stark grund som beskriver hur maktspel ser ut över rådande 

normer och värderingar samtidigt som en strävan efter normalitet och rädsla för avvikelse 

råder.  

 

Bauman och Bourdieus tar båda upp investering i sitt egna värde, Bauman (2007:66) genom 

investering i sitt sociala medlemskap och Bourdieu (1984:190) genom sitt kroppsliga kapital. 

Enligt Bauman (2007:66) ska man anpassa sig till den marknadsefterfrågan som finns. För att 

vara attraktiv på marknaden kan man enligt Bourdieu (1984:193) finslipa sitt kroppsliga 

kapital genom smink och kroppsliga redigeringar i form av t.ex. plastikoperationer. Baumans 

perspektiv på ens egna värde blir väldigt ytligt, likaså även Bourdieus med undantag för något 
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som Bourdieu benämner som förförelsemakt. Där spelar personliga egenskaper som charm 

och karisma även stor roll vilket gör att ens personliga inflytande ökar. 

 

Enligt Svensson (2007:19) är det samhällets värderingar och normer som påverkar individer 

om vad som är normalt respektive avvikande. Foucault (1993:11) nämner att det alltid finns 

någon eller några som kan anse vara den som har bestämmanderätt över vad som är tillåtet 

eller inte tillåtet. Likt det Bauman benämner att en sociala medlemskap blir det en sorts 

investering  i att passa in i det som samhället ser som normalt då det är det som individen 

tycker är normalt. Svensson (2007:1) nämner att normalt ses som något gott och rätt - därför 

blir det eftersträvansvärt. Strävan efter det normala ses även i Bourdieus kroppsliga kapital då 

man vill passa in, detta kan även ses i de trender som går och det är de investeringar man 

väljer att investera i för att passa in i det som anses normalt. 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vid insamlandet av empiriskt material till denna studie har vi valt att använda oss av 

kvalitativ metod. Det finns flera olika sätt att arbeta kvalitativt, till denna studie har vi valt att 

samla in empiriskt material i form av intervjuer. Anledningen till att vi har valt kvalitativa 

metod är för kunna greppa och beskriva fenomenet med nätdejting i den kontext det befinner 

sig - detta genom individer som använder sig av tjänster på internet för att dejta och kunna 

hitta en partner (Justesen, Mik-Meyer 2011:13). Genom att utföra intervjuer vill vi ta del av 

nätdejtingens värld för att få en förståelse av hur användare av detta uppfattar, tar del av och 

beter sig i den aktuella kontexten. Vi har uppfattningen att det är det lämpligaste 

tillvägagångssättet för att nå den förståelse vi söker av vårt fenomen. 

 

Den strukturform vi har valt för våra intervjuer är av semistrukturerad art. Med 

semistrukturerade intervjuer menas att det finns en intervjuguide som innehåller konkreta 

frågor, men som även lämnar utrymme till att utveckla frågor som gensvar ifall respondenten 

svarar något som vi finner intressant och därför vill utveckla eller få mer kunskap om. Att ha 

semistrukturerade intervjuer kan dock bli till en nackdel för respondenten då denne inte kan 

tala helt fritt och därför kan få svårt att lyfta fram sitt perspektiv då vi som intervjuare ändå 

styr så pass mycket och väljer vad vi vill veta mer om. (Aspers 2011:143) Anledningen till 

varför vi ändå valt semistrukturerade intervjuer är för att vi ska ha en intervjuguide med 
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likadan uppbyggnad, för att förenkla arbetet när vi ska koda vårt empiriska material, men 

samtidigt lämna utrymme för att få större insikt i hur respondenten tänker. För intervjuguide 

se Bilaga 2.  

4.2 Urval 

Till denna studie har vi genomfört sex intervjuer, fördelat på jämnt antal mellan oss. Vi har 

valt att avgränsa oss till åldrarna 20-35 år då vi inte vill ha alltför unga “oerfarna” 

respondenter men inte heller respondenter som är “lite äldre”. Vi har insett att ålder kan ha en 

stor bidragande faktor till vart man befinner sig i livet och vad man söker för partner (t.ex. 

söker någon som man kan bilda en familj med). För att få kontakt med respondenter till våra 

intervjuer valde vi att gå ut med en förfrågan (Se Bilaga 1) på våra egna Facebook-sidor. 

 

När sedan potentiella respondenter hörde av sig gick vi tillväga genom ett bekvämlighetsurval 

för att välja respondenter. Risker som finns med bekvämlighetsurval är att resultatet av 

studien inte alltid kan ses som generaliserande då informanterna ofta kan vara handplockade. 

Vi anser att detta problem inte uppstod i vår studie då det är informanterna som har kontaktat 

oss, och inte vi som har kontaktat dem. Vi tog de första tre personerna var som kontaktade 

oss, vi har alltså inte kunnat påverka vilka som valde att kontakta oss först. Dock så kan det 

alltid finnas en risk med bekvämlighetsurval att man inte kan få en övergripande generell bild 

av ett fenomen, då man riskerar att hamna i en likvärdigt representerande grupp som kan dela 

åsikter. Detta är något som vi är medvetna om och har i åtanke när vi ser över våra resultat.  

 

De informanter som kontaktar oss var (då vi är vänner på Facebook) bekanta med oss, därför 

valde vi att byta informanter med varandra. Vi gjorde detta för att få så ärliga svar som 

möjligt då nätdejting kan vara tabubelagt och lite pinsamt trots sin stora utbredning . En annan 

aspekt kan vara att informanterna hade svarat ännu ärligare om de blivit intervjuad av någon 

de kände, men då vi ställde en del “bakgrundsfrågor” som är uppenbara om man känner 

personen, tyckte vi att det skulle komma mer naturligt och att informanterna skulle behöva ge 

all information då den som intervjuar är en ny person för dem utan förkunskaper. Därför valde 

vi att intervjua informanterna vi inte kände. 

4.3 Etiska aspekter 

När vi har sökt och haft kontakt med informanter samt under hela studiens gång har vi haft en 

del etiska aspekter att följa och gå efter. Vi har valt att gå efter publikationen 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning publicerad av 
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Vetenskapsrådet. Det grundläggande kravet som finns i svensk forskning är 

individskyddskravet och inom det finns det fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6).  

 

4.3.1 Informationskravet 

Informationskravet handlar bland annat om att informera informanten om deras uppgift i 

studien, vilka villkor det är som ställs på deltagande samt att det är frivilligt att delta och går 

att avbryta när som helst (Vetenskapsrådet 2002:7). I samband med förfrågan på Facebook 

fick informanterna en kort inblick i vad syftet med studien var. När vi sedan träffade 

informanterna så blev de informerade ytterligare. Vi informerade även innan inspelningen 

startade att deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att inte medverka i 

studien. 

4.3.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet går ut på att inhämta samtycke från informanten då de som deltagare har rätt 

att bestämma om de vill vara med i studien eller inte. I samtyckeskravet ingår rätten att 

bestämma för informanten om och när t.ex. en intervju ska avbrytas och om informanten inte 

vill delta i studien längre (Vetenskapsrådet 2002:9-10). I samband med bokning av intervju 

med informanten gav denne oss ett preliminärt samtycke till att delta i studien. Som tidigare 

nämnt berättade vi innan inspelningen startade om informanternas möjlighet att avbryta 

intervju och deltagande i studien när som (Ibid).  

4.3.3 Konfidentialitetskravet 

I konfidentialitetskravet ingår att alla som ingår i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet samt att personuppgifter ska lagras så obehöriga inte kan ta del av de. 

Enskilda människor i studien ska inte kunna identifieras av utomstående och det ska vara i 

princip omöjligt för utomstående att komma åt dessa uppgifter (Vetenskapsrådet 2002:12). Då 

vi fått kontakt med samtliga informanter efter en förfrågan på våra egna Facebook konton är 

chansen att vi känner informanten väldigt stor. Därför ansåg vi, för att i minsta möjliga mån 

vara en inverkan på informanten, att det bästa alternativet var att inte intervjua våra egna 

bekanta. Som nämnt ovan valde att byta informanter med varandra för att vi inte ville påverka 

informanten genom att personen kanske skulle undvika att ta upp information då den har 

uppfattningen av att vi redan vet det eftersom de kanske har tagits upp i andra sammanhang. 
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Samtliga informanter har fått ett fiktivt namn som gör att vi inte kan identifiera våra egna 

bekanta förutom via ålder om den skiljer. Detta har vi även informerat informanterna om 

innan intervjun startade. I samband med information kring informationskravet och 

samtyckeskravet till våra informanter berättade vi även att våra inspelningar skulle raderas 

efter att transkriberingen var klar. Transkriberingarna skulle även raderas från dator och 

utskrivna transkriberingar förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Utskrivet material 

förvaras även oåtkomligt för att undvika att obehöriga får tillträde till materialet. 

4.3.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att insamlade materialet om enskilda personer inte får användas 

för kommersiellt bruk. Uppgifter insamlade för forskningsändamål får inte heller ges ut, om 

inte den berörda medgett, till t.ex. vård eller tvångsintagning osv. (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Vi har informerat samtliga informanter att inga uppgifter kommer att lämnas ut för 

kommersiellt bruk. Då detta är en så pass liten studie tror vi inte heller att den är av intresse 

för kommersiellt bruk.  

4.4 Informanter 

4.4.1 Bakgrundsinformation 

De informanter vi har intervjuat till denna studie är sex stycken till antalet varav fem stycken 

identifierar sig som kvinnor och en identifierar sig som man. Alla har i vår redovisning fått 

givna fiktiva namn - Sara (25) , Cecilia (28), David (23), Lilian (35), Chantal (25) och Sylvia 

(22). Informanterna är inom det givna åldersspannet för studien (20-35 år) och åldrarna är 22 

år, 35 år, 23 år, 28 år och två på åldern 25 år. Samtliga informanter var heterosexuella och alla 

förutom en hade tidigare haft en relation som varat i längre än sex månader. Hälften bodde 

fortfarande hemma hos föräldrarna och andra hälften bodde ensamma i eget boende. Våra 

informanter har provat på andra sätt än att nätdejta som innefattade bland annat att gå på blind 

date, träffat någon på en fest eller blivit ihopmatchad med en bekant. Våra informanter har 

nätdejtat i ett varierat antal år, den som nätdejtat kortast tid har gjort det aktivt i ett års tid 

medan den som gjort det längst tid har varit aktiv i sex år.  

 

Samtliga informanter har vi intervjuat hemma hos respektive person förutom en som har 

intervjuats på ett café och en som intervjuats hemma hos intervjuaren. Vi båda har gjort tre 

intervjuer vardera på varsitt håll. Vi upplevde inga problem från våra informanter under 

intervjuerna som var mellan 30 och 40 minuter långa. Intervjuerna flöt på bra och vi 
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uppfattade inte några komplikationer med att få svar på alla våra frågor. Eftersom vi valt att 

forma våra intervjuer som semistrukturerade så kunde vi även fritt ställa följdfrågor till 

informanterna och lät dem mer än gärna ta ordet och berätta fritt. Samtidigt som vi följde den 

intervjuguide som vi lagt upp.  

4.5 Kodning och analys 

Vårt huvudmaterial (Aspers 2011:167) består av intervjuer som är skapad med utgångspunkt i 

vår frågeställning. När samtliga intervjuer genomförts och transkriberats satte vi oss ner och 

gick igenom allt material. För att få en bättre översikt hade vi intervjuguiden som bas och såg 

över vad informanterna hade svarat på liknande frågor. Redan här har vi alltså gjort en lätt 

kodning av materialet. Aspers (2011:168) menar på att en kod är en slags definition över hur 

ett material kan struktureras.  

 

Enligt Aspers (Ibid) är koder neutrala och kan användas i beskrivande syfte för bland annat 

känslor, teoretiska begrepp och våra egna upplevelser. Med detta i åtanke utformade vi fyra 

olika teman att ha som stöd när vi kodade vårt material. Vi hade frågeställning, teori, tidigare 

forskning och uppfattningar av vår insamlade empiri i bakhuvudet när vi utformade dessa fyra 

teman. Temana är tydliga och fungerar som ytterligare kodanvisning i materialet för att kunna 

vägleda oss i analysen (Ibid). I vår resultat- och analysdel återkommer dessa teman för att 

förtydliga och underlätta. 

 

De fyra temana blev: Profilskapande och marknadsföring, Förväntan och kriterier, Strävan 

efter perfektion och Nätdejtingens sociala arena. När de fyra temana var utformade gick vi 

igenom och analyserade det sammanställda materialet fler gånger och förde noteringar för vad 

som skulle hjälpa vår studie framåt i den riktningen vi ville gå genom att relatera och addera 

till våra teman. Sedan sammanställde vi materialet tema efter tema med tillhörande citat samt 

analys. 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en sammanställning av det empiriska material vi har 

samlat in via våra intervjuer. Sammanställningen kommer att redovisas i de teman som vi 

använt oss av när vi kodat vårt material, dessa ligger även till grund för vår analys.  
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5.1 Våra teman 

Vi har valt att kategorisera och analysera det empiriska materialet i fyra olika teman och dessa 

är: Profilskapande och marknadsföring, Förväntan och kriterier, Strävan efter perfektion, och 

slutligen Nätdejtingens sociala arena. 

 

Under Profilskapande och marknadsföring kommer material som rör själva processen när det 

kommer till att skapa en profil och hur våra informanter marknadsför sig själva i 

nätdejtingssammanhang. Det innefattar bland annat bilder man publicerar och 

presentationerna man har om sig själv och hur andras sätt att marknadsföra sig på uppfattas av 

våra informanter kommer att tas upp i detta avsnitt. Förväntan och kriterier kommer att 

behandla de frågor som rör de krav och kriterier som informanterna själva har skapat samt det 

som man väljer att filtrera bort vilken leder till de förväntningar man kan upplevas få på den 

man träffar. Strävan efter perfektion presenterar det material där vi finner signaler som tyder 

på att det råder en perfektionssträvan när det kommer till att finna en partner och en strävan 

på en särskild relation. Sista temat Nätdejtingens sociala arena presenterar aspekter kring det 

sociala som berör nätdejting exempelvis varför de väljer att nätdejta, hur man ser på tendenser 

som finns och är typiska för nätdejtingsammanhang samt en överblick på hur man uppfattar 

nätdejting. 

5.1.1 Information kring informanternas användning av nätdejtingsidor 

Gemensamt för våra informanter är att de har provat mer än en nätdejtingplattform samt att 

det ses som en fördel om plattformen är gratis. Merparten av våra informanter har provat 

appen Tinder. En av informanterna beskriver så här varför just hon började med Tinder: 

 

Sara: “Tinder verkade roligt, enkelt, snabbt och bekvämt. Dessutom var det gratis! Många i 

min ålder har Tinder vet jag. När det var nytt var det även väldigt upphajpat så då tänkte jag 

att det kunde vara kul att testa det.” 

 

En annan plattform som flera informanter testat är hemsidan HappyPancake. Såhär beskriver 

en av våra informanter varför han använder HappyPancake: 

 

David: “Det känns mer seriöst med HappyPancake än med till exempel Tinder och Badoo. 

Det är gratis och enkelt och jag gillar att jag kan se alla profiler fast man inte matchar.” 
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De informanter som använt sig av Tinder berättar att tillvägagångssättet för att börja chatta 

med någon går ut på att man väljer ett åldersspann och ett avstånd som personen max får vara 

från en, sedan “swipear” man mellan bilder på de som dyker upp. Swipear man vänster så 

ignorerar man och swipear man höger så har man visat intresse, dock måste den andra parten 

också visa intresse för att det ska bli en matchning och först då kan man chatta med varandra. 

Som Sara nämnde är Tinder bland annat väldigt snabbt och enkelt, en annan informant 

benämnde tillvägagångssättet så enkelt som: 

 

Cecilia: “Man sitter till exempel på tåget och bara swipear lite snabbt.” 

 

Nätdejtingplattformar som är enkla och kostnadsfria ökar tillgängligheten för den vanliga 

människan att nätdejta. Ingen speciell inkomst behövs för att komma igång och utgivarna har 

gjort det enkelt för att alla ska förstå och ha möjlighet att vara en del av det. Tillgängligheten 

och enkelheten kommer fram väldigt bra i och med Cecilias citat. En vardaglig syssla som att 

åka tåg blir enkelt en arena för att hitta en partner genom att bara plocka upp telefonen.  

5.2 Profilskapande och marknadsföring 

När våra informanter skapar sina profiler på de olika nätdejtingsplattformarna nämner de att 

det är viktigt att vara personlig och att vara sig själv, samtidigt som man vill sticka ut och vara 

unik. Det som är viktigaste att lyfta fram hos sig själv är olika beroende på vilken plattform 

man använder. Det som våra informanter tycks överväga är ofta känslan man förmedlar till 

den personen som avser läsa ens profil. Man vill inte att den ska vara tråkig, långdragen eller 

ge för mycket information på en gång som kan ge ett sken av att man är desperat. Cecilia 

beskriver det så här: 

 

Cecilia: “ Man ska försöka sticka ut, vara unik och rolig men samtidigt vara kortfattad. Ingen 

kommer orka läsa hela ens livshistoria.” 

 

Att sticka ut och vara unik är viktigt för att bli synlig på marknaden och kunna agera 

konkurrenskraftigt enligt Bauman (2007:73). Bauman (2007:67) påpekar också att 

konsumtion anses vara en investering i allt som har en form av betydelse för individens 

självaktning och dennes sociala värde. Detta sociala värde uppfattar vi är något som varje 

informant har behövt överväga när man skapar sin profil. Vad är det som har störst värde hos 

en själv? Vad bör man nämna? Vad bör man utelämna? Frågor som dessa blir en vanlig del i 
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processen när man skapar sin profil. Som nämnt ovan av Cecilia så gäller det anpassa sin 

profil genom att korta ner den, fylla den med information som anses vara lockande, utan att 

göra någon uttråkad. Det gäller därför att överväga vad man hos sig själv har att erbjuda andra 

som kan vara av intresse, exempelvis ens humor eller sportintresse. Fast man samtidigt är 

noga med att inte dela sin livshistoria för att en person inte ska välja bort en.  

5.2.1 Att sticka ut 

Att sticka ut, vara unik och annorlunda var något som kom upp med samtliga informanter. 

Vikten av att inte vara som alla andra ansågs vara avgörande för att en annan person skulle 

vilja ta kontakt med en. Uppfattningen var att om man bara skulle vara en i mängden så skulle 

det inte ge någon utdelning. Målet för dem var att man genom att sticka ut också ville visa att 

man faktiskt var normal. Det visade sig vara en balansgång för våra informanter när det kom 

till hur mycket man skulle berätta om en själv. Dels så vill man beskriva sig själv för att “rätt” 

person ska höra av sig, men samtidigt vill man inte dela med sig av sig själv och istället bara 

falla in i den ytlighet som man anser råder på nätdejtingsidor. Det här svaret fick vi från 

Cecilia: 

 

Cecilia: “Inte avslöja så mycket. Om någon tycker att man ser bra ut så skriver dom. Det är 

jätteytligt, men de är så de funkar.” 

 

Skapandet av profiler på nätdejtingsidor analyserar vi utifrån Baumans teorier om 

marknadsföringsmedel som visar på vikten av att sticka ut och vara attraktiv för att vara den 

bästa produkten för konsumenterna. Som Bauman (2007:73) säger handlar det om att göra sig 

tillgängliga och stå ut bland konkurrensen på marknaden och hitta sitt egna mest gynnsamma 

“marknadsvärde”. Detta ser vi starka tendenser av i vårt material då samtliga av våra 

informanter beskrev hur viktigt det var för dem att sticka ut och vara unik när de skapade sina 

profiler för att kunna konkurrera med andra som befinner sig på samma plattform. Det är även 

något som blir påtagligt när det kommer till hur personerna vill framställa sig på sin egen bild, 

men även hur man granskar andras bilder.  

 

Foucault (2010:92) tar upp exempel som säger att de som är avvikande från en grupp blir 

uteslutna av andra och därför anses vara underordnade eller inte dugliga för att vara med i 

gruppen. Det är alltså en konsekvens att man inte får inneslutas i dejtingvärlden om man 

avviker från det överenskomna “normala” beteendet. Det vi reagerade på i vår empiri när det 
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kom till uttryck om normalitet var att flera informanter ansåg att det inte alltid var lätt att hitta 

någon som man uppfattade som normal på dejtingsidor utan tvärtom att flertalet man fått 

kontakt med ansågs vara onormala och att man därför ville sticka ut från det genom att visa 

att man var normal. Detta för oss blev en intressant motsättning. Att det som anses vara 

normalt för nätdejting är att vara onormal. Givetvis återstår Foucaults (1993:8) teori om att 

det finns ett behov för de som anser sig själva vara normala att distansera sig från de som 

anses vara onormala även i vårt fall. För man vill som sagt visa att man var normal i det som 

utanför nätdejtingens värld ansågs vara normalt, vilket kan visa på att nätdejting sker på ett 

annat plan och med andra regler än den “riktiga” världen.   

5.2.2 Viljan att göra en god affär 

När vi ställde frågan till informanterna om de tycker att det är viktigt hur man presenterar sig 

själv beroende på vilken typ av relation man söker, var samtliga eniga om att det absolut var 

viktigt. Är man ute efter något seriöst är det viktigt att man även framställer sig själv seriöst, 

både i text och bild. Sylvia säger så här: 

 

Sylvia: “Ja är man ute efter ett seriöst förhållande så behöver man säga det. Man behöver 

tänka på vad man lägger upp och hur man framställs för andra” 

 

Vi ser på detta genom Fromms (1988:13) förklaring av den intima marknaden där han säger 

att två personer förälskar sig sålunda i varandra när de känner med sig att detta är det bästa 

fynd de kan göra på marknaden i anseende till sitt eget begränsade bytesvärde och man vill 

göra en god affär. Detta ger oss en stor indikator att det vi funnit i vårt material även speglar 

det som Paulsen funnit i sin studie. Våra informanter liksom Paulsens (2010:11-12)  lägger 

stor vikt vid att marknadsföra sig själva och vill göra ett intryck då man inte vill bli bortsållad 

direkt men också för att man ska kunna få ut det man själv önskar från en blivande partner. 

Idealen styr vilka man vill träffa och hur man värdesätter andras egenskaper i relation till sina 

egna, idealen behöver inte alltid stämma överens men man vill samtidigt att den nya 

relationen ska ge så god avkastning som möjligt i det egna kapitalet (ibid). Bourdieu 

(1979:193) påpekar även han att det kroppsliga kapitalet beror på normer, värderingar och 

ideal som är kulturellt betingade och att detta fungerar som ett kapital som har ett bytesvärde 

på den intima marknaden. Vilket Paulsen redovisar genom att man skapar en syn av 

investering när man skapar en profil.  Man investerar av sitt egna kroppsliga kapital och mäter 

detta med vad andra har att erbjuda.  
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5.2.3 En bild säger mer än 1000 ord?  

Gemensamt för samtliga informanter är att det är viktigt att en profil har en bild - både ens 

egen profil men även de som man eventuellt kommer att chatta med. En av informanterna 

som använt HappyPancake berättar att den inte svarade på chattmeddelanden från personer 

som inte hade någon bild. Detta för att de som inte har en bild på sig själv uppfattas dölja 

någonting om sig själva exempelvis att de skulle vara fula. Informanternas egna bilder väljs 

ofta med omsorg. Chantal berättar hur hon byter bilder efter perioder i livet och vilken typ av 

respons hon får: 

 

Chantal: “... det går i olika perioder liksom. Vissa perioder lägger jag upp lite snyggare och 

attraktivare bilder och då händer det att jag kan få lite väl ytlig respons. Då byter jag och 

kanske har en bild som har mer fokus på mitt ansikte och kanske skriver i profilen om mitt 

jobb…” 

 

Informanterna är tydliga med vad de vill se i en bild för att det ska väcka intresse hos dem. De 

vill ha en naturlig bild där personen inte ska vara “superfixad” och tillgjord med t.ex. poser. 

Gärna ska det vara en helkroppsbild så man kan få en uppfattning av helheten. Bilden ska 

såklart vara aktuell och inte flera år gammal. Många av våra informanter nämner att så kallat 

“flexande” är icke önskvärt i en bild, med flexande menas att spänna sina muskler i en spegel. 

Rökning och nakenhet är även aspekter som ses som icke önskvärda av informanterna. 

Chantal uttrycker det såhär om hur hon sållar bort personer på grund av hur de framställer sig 

på bild: 

 

Chantal: “... typiska anspelningar på sex, mer än en bild utan tröja när de spänner sig på ett 

gym, för då vet man vad de bara är ute efter och då är det bye bye…” 

 

Bauman (1995:111) påpekar att ett reellt behov blir tillfredsställt av nätdejting vad det gäller 

att få ut maximal utdelning av personliga egenskaper hos en blivande partner. Genom det ser 

vi att flera av våra informanter faktiskt valde bort personer som på sin bild inte uppfyller det 

som man mest önskade att en bild skulle innehålla och därför valdes den helt enkelt bort då 

man inte fick ut den maximala utdelningen man önskat. Även fast det ansågs vara ytligt så är 

det ändå så som informanterna menar på att nätdejting går till.  
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5.3 Förväntan och kriterier 

5.3.1 Att slösa tid 

Det finns olika typer av förväntningar när det kommer till nätdejting, gemensamt för våra 

informanter är att de alla vill att ett längre förhållande blir slutresultatet av deras nätdejtande. 

Det råder dock olika meningar kring hur tydlig man är med vad de vill ha ut av nätdejtandet. 

Några informanter menar på att det beror på vilken plattform som de använder sig av 

exempelvis så går det inte att välja filter på Tinder men den möjligheten finns däremot på 

HappyPancake. En avgörande anledning till varför man valde att vara tydlig med vad man 

ville ha i framtiden var att man såg det som att slösa tid om man skulle skriva med någon som 

inte ville ha ut samma sak av ett förhållande som en själv. Sylvia berättar såhär:  

 

Sylvia: “... jag har inte skrivit så mycket men ändå fyllt i att jag vill ha barn i framtiden. Jag 

är väldigt öppen vid eventuell konversation och frågar ganska tidigt vad framtidsplanerna är 

för att inte slösa på tiden…” 

 

Liksom Paulsen (2010:15) kom även vi fram till att tiden tycks vara dyrbar för alla inblandade 

parter när det kommer till nätdejting vilket medför konsekvensen att alla parter kan bli 

besvikna när kraven inte uppfylls. Uppfattningen att tiden blir slösad om man inte direkt får 

veta hur en person kommer vara när man första gången ses är stor. Det vi funnit i vår studie är 

dock att denna uppfattning tycks vara ömsesidigt, våra informanter vill genom att vara ärliga 

med hur de är som personer och om de inte vill fortsätta träffa en människa igen även undvika 

att slösa andra personers tid. Åsikten visar på att man tycker att en ömsesidig respekt växt 

fram, och som Foucault (1993:25) påpekar är detta något som blir tydligt i den diskurs man 

befinner sig i att man ser vilka krav och normer som finns där och möjliggör anpassning till 

de förväntningarna. 

5.3.2 Filtreringen 

Möjligheten att filtrera är det som gör nätdejtandet speciellt, dock så varierar det från 

plattform till plattform hur mycket man kan filtrera och på vad man kan filtrera. Samtliga 

informanter svarade ja på frågan om de filtrerar. Som nämnt varierar antalet 

filtreringsfunktioner men vanligaste att filtrera på är ålder och avståndet i mil eller kilometer 

från en själv. På Tinder går det endast att skriva till någon man matchat med men på 

HappyPancake, som några informanter använt, kan vem som helst skriva till en. Dock så kan 

man använda sig av flera filter när man själv söker efter en partner. Vi ser på informanternas 
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svar att egenskaper som filtreras bort inte kommer från själva möjligheten att filtrera utan 

snarare kommer av det man ser på bilden hos personen man matchat med. Så till största delen 

så används inte de fysiska filtreringsverktygen, utan man utgår från egna uppfattningar och 

oftast väljer man bort någon på grund av bilden. En av våra informanter säger så här: 

 

Sara: “... jag sorterar bort sådant som är skrytsamt, jag tänker på det här med flexande då. 

Det blir skrytsamt och töntigt liksom… … Om folk röker tycker jag att det är väldigt 

oattraktivt och jag röker inte själv så det väljer jag också bort…” 

 

Vad som anses vara attraktivt och inte beror på vilka rådande normer och kulturer som finns i 

samhället vid den tiden (Svensson, 2007:19). Att Sara och övriga informanter reflekterar över 

rökning och snusning som ett oattraktivt attribut beror mycket på att normer idag visar på att 

det är ohälsosamt att röka och snusa. Därför skulle inte en hälsosam person göra det och då 

väljs den bort. Foucault (1993:7) talar om att det finns maktrelationer i samhället som skapar 

de normer och värderingar som blir det som kallas för “normalt” och att detta är något man 

ser som eftersträvansvärt. Genom att det finns något som ses som normalt och idealiskt så 

finns det även en sida av det som är avvikande och udda. Foucault (Ibid) tar upp 

utestängningsprinciper som exempel på hur man kan bli bestraffad om man inte beter sig på 

sätt som anses vara tillåtet. Vad som anses vara tillåtet och ej varierar från grupp till grupp. 

Detta appliceras även på konceptet av att personer aktivt väljs bort på nätdejtingsidor på 

grund av deras bild. Utseendet uppfyller helt enkelt inte de krav man har på en partner som 

grundar sig i de ideal och önskemål man har på en partner och då “swipear” man bort dem. 

För våra informanter var det även ett direkt nej om en person utan bild skulle kontakta dem.  

5.3.3 Önskvärda egenskaper 

Vi frågade samtliga informanter vad de önskar för personliga egenskaper hos sin framtida 

partner samt vad de inte önskar. Glädje, humor och lätt för skratt är personliga egenskaper 

som samtliga informanter önskar, men även sociala och ekonomiska aspekter som ordnad 

ekonomi (inte ha några skulder) och egen bostad värderas högt. Även utseende var en relevant 

fråga. Tjejerna vill exempelvis ha en längre, äldre kille som var lagom muskulös. Medan 

David ville ha en tjej med kurvor. Egenskaper som inte var önskvärda var om personen 

snusade, rökte eller var för ytlig. Som följdfråga frågade vi även informanterna om det gjorde 

något om den de träffade inte hade de egenskaper som man önskar ska finnas hos en framtida 

partner. Majoriteten av informanterna erkänner att intresset nog inte skulle finnas där och att 
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det även kan bero på vad det är för egenskaper som det är de inte har. En informant svarar 

dock så här: 

 

David: “...Nej, jag är öppen och älskar att träffa nya människor. Jag tänker mig att annars 

kan det i alla fall kanske bli en vän, jag uppskattar olika människor…” 

 

Medan en annan svarade såhär: 

 

Sara: “... den personen får kompensera upp det då mer med andra egenskaper. Han kanske 

inte är idealmannen som jag såg framför mig men då är hans bra egenskaper så mycket 

bättre så att det väger upp det.”  

 

Om man inte uppfyller de önskemål som finns måste man alltså enligt våra informanter på 

något sätt kunna kompensera det med andra egenskaper. Vi ställde även en ytterligare 

följdfråga som var: Vad tror du att det beror på att man har dessa krav? Där kom det fram lite 

olika svar, men våra informanter var ändå överens om att det finns en känsla av vad som 

känns attraktivt och inte. Dock så var den här frågan en som tycktes vara klurig, för det var 

svårt att direkt svara på varför man hade kraven man hade - framför allt när det kom till 

utseende. En informant svarade såhär: 

 

Sara: “... man kanske vill ha någon approach mot andra människor, liksom att han uppfyller 

medelmannens krav - att man har idealmannen typ.”  

 

Det första vi kunde se var att de krav som fanns informanterna emellan var väldigt liknande. 

Det handlade om ålder, längd, utseende och egenskaper. Det var ofta liknande uppfattningar 

om vad man önskade att en person skulle ha respektive inte skulle ha för egenskaper. Detta 

tänker vi dels kan komma ifrån de normer och värderingar som ständigt kretsar kring 

människor genom media och övriga informationskanaler som både Meyrowitz (1985) och 

Foucault (1993) tar upp. Som nämnt ovan så sågs rökning, snusning och ytlighet som 

oönskade egenskaper. Däremot om en person såg snäll, vältränad och snygg ut så var den mer 

än välkommen att höra av sig.  

 

Dock så redovisade informanterna en insikt där man förstod att om en person var attraktiv och 

uppfyllt det man önskade så var man själv tvungen att engagera sig och visa intresse. För om 
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man ville få ut något vettigt från nätdejtingen, då var man tvungen att engagera sig. Som 

Bauman (2007:73) påpekar så handlar det om att göra sig tillgänglig och stå ut bland 

konkurrensen på marknaden och hitta sitt egna mest gynnsamma “marknadsvärde”. Alltså ses 

Fromms (1988:13) teori om att två personer förälskar sig i varandra när de känner med sig att 

detta är det bästa fynd de kan göra på marknaden i anseende till sitt eget begränsade 

bytesvärde. När man funnit sitt fynd är man villig att försöka utöka sin charm och karisma för 

att bättra på sin förförelsemakt för att få mer makt i situationen och öka sina chanser till 

framgång (Bourdieu 1979:208). 

5.3.4 Förväntningarna 

Ofta är förväntningarna på den första dejten stora, vi frågade därför våra informanter om de 

någon gång känt att den de träffat inte har stämt överens med sin profil och hur de har upplevt 

en sådan situation. Alla informanter förutom en har upplevt detta. Den vanligaste känslan som 

uppstår är besvikelse och irritation. Ofta är det utseendemässiga attribut som man anser inte 

har stämt överens som t.ex. längden eller hur vältränad personen är. Även här kommer det 

upp en känsla av att man slösar bort sin tid, en av våra informanter berättar såhär: 

 

Sara: “... ja, det har jag nog gjort flera gånger, asså det stämmer överens till viss del... På ett 

sätt känns det ju som att man har slösat tid om man har bytt telefonnummer och pratat 

jättelänge och förbrukat många timmar framför telefonen med varandra och så träffas man 

och så känner man att den människan är ju inte alls vad jag har förväntat mig! Då känner 

man ju vafan nu har man slösat tid på dig i onödan och då blir det ju en viss irritation och 

besvikelse…” 

 

Den förväntan man har och de kriterier som existerar hos våra informanter anser vi kan 

förstås utifrån Foucaults teorier om diskurser som dominerar i samhället och som människor 

försöker att passa in i för att inte verka avvikande eller oattraktiva för de grupper man vill 

tillhöra eller attrahera (Foucault 1993:7). Vi uppfattar att informanterna skapar sig en känsla 

för en person genom att ha kontakt med den personen på nätet och att den känslan sedan inte 

uppfylls vid första fysiska mötet så uppkommer en känsla av besvikelse, likt de resultat 

Paulsen (2010:17) får fram i sin studie under avsnittet Besvikelsens fostran. Det vi vill 

analysera med hjälp av Foucault är dock principen varför man har de förväntningar på en 

person man endast haft digital kontakt med innan. Att besvikelsen fortfarande kvarstår trots 

att man etablerat en kontakt med en person över nätet under en längre tid förklarar Paulsen 
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(2010:17) som att det ofta handlar om att det är det kroppsliga kapitalet och den fysiska 

attraktionen som har felbedömts. Fast man via nätdejting skapar en kommunikation så står 

ändå det kroppsliga kapitalet i vägen och därför minskas inte kapitalets betydelse. Trots att 

det redan kan finnas en etablerad kontakt och påbörjade känslor så står det kroppsliga 

kapitalet som en barriär man till slut måste ta sig igenom. 

 

Vi frågade även våra informanter om man kan känna redan vid första dejten om någon är rätt 

person för en och i så fall på vilket sätt man känner det. Samtliga informanter svarade att man 

absolut kunde göra det. En informant tycker att det beror på hur lång dejten är och att de fem 

första sekunderna är viktiga för att kunna avgöra om en person känns bra eller inte genom det 

första intrycket man får. Övriga informanter nämner att de går på magkänslan och att den 

känslans oftast är rätt, en informant beskriver det så här: 

 

Cecilia: “... ja jag känner direkt om jag gillar någon eller om den är ond! Man känner det 

liksom i magen!” 

 

Vi vill koppla detta till den tidigare forskningen vi har tagit upp från Meyrowitz (1985:120) 

där han påpekar att det framförallt är personer som på olika sätt blivit fysiskt och psykiskt 

uteslutna från daglig social kontakt som söker sig till digitala medier för att skapa 

interaktioner och relationer. Och när det kommer till nätdejting så handlar det om att lyckas få 

en matchning eller att någon swipear höger när den ser ens bild. Vi ställer oss frågan ifall 

besvikelsen blir ett faktum fortfarande för de som tidigare redan uteslutits från sociala 

samhällsgrupper, men som genom internet försöker få någon typ av relation. Men att de som 

tidigare uteslutits återigen utesluts av de som är normala för att man känner igen en avvikande 

genom att den exempelvis inte har bild. Dock så problematiserar vi att Meyrowitz studie är 

från 1985 och att det därför idag kan se annorlunda ut, då alla slags människor använder sig 

av internet för att skapa sociala relationer.  

5.3.5 Bara vara sig själv 

Vi är inte bara intresserade av vad våra informanter har för krav utåt mot andra utan även 

intresserade av hur de ställer sig till och lever upp till den andres potentiella krav. Vi frågade 

informanterna om de var oroliga att den de träffade skulle bli besviken över att man själv inte 

levt upp till deras förväntningar när man träffats och hur de gjorde för att förebygga att något 

sådant inte skulle hända. Två av våra informanter var inte oroliga för att något sådant skulle 
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hända utan hade attityden att de “la alla kort på bordet” och försökte vara så ärliga som 

möjligt. Resten av informanterna berättade att det fanns en oro, där mycket av oron grundar 

sig i dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Chantal berättar att hon alltid försöker 

presentera den bästa versionen av sig själv, det handlar om att leva upp till den andres 

förväntningar både personligt och utseendemässigt. Samtliga informanter framställde hur 

viktigt det var att alltid vara sig själv, Lilian säger såhär: 

 

Lilian: “...Jag försöker alltid vara mig själv, men det är klart att man alltid fixar sig lite extra 

inför en dejt…”  

 

Det vi också kan se utifrån detta med att känslan som finns av att man ska vara ärlig angående 

sig själv, inte nödvändigtvis finns för ärlighetens skull, utan för att det fungerar som ett skydd 

i nätdejtingens värld. Om man har varit ärlig eller inte gett ut för mycket av sig själv så kan de 

man träffar inte bli besvikna på en, eller de har ingen rätt att bli besvikna på en då man hela 

tiden spelat med öppna kort. Det är väldigt liknande de resultat Paulsen (2010:15) fick fram 

som beskriver att konsten att marknadsföra sig på ett bra sätt utan att risker att man skapar en 

falsk marknadsföring är svår. Ett sätt att analysera detta är att våra intervjupersoner i sina 

profiler presenterar sig utifrån noggranna avvägningar av vad som kan vara intressant och 

lockande för en annan person att läsa samtidigt som det är viktigt att inte ljuga. Att “vara 

ärlig” känns i sammanhanget av nätdejting mer om en fråga av att inte ljuga. Att undanhålla 

egenskaper eller karaktärsdrag hos en själv benämns mer som att man vill vara kortfattad och 

inte ge ut allt om sig själv på en gång.  

5.4 Strävan efter perfektion 

Möjligheten att filtrera kan göra att det underlättar när man vill hitta specifika egenskaper när 

man söker partner. Vi frågade våra informanter om detta, om själva nätdejtandet och 

filtrerandet har underlättat för de när de vill hitta specifika egenskaper. Samtliga informanter 

förutom Chantal tycker att det underlättar, Chantal tycker däremot att det istället effektiviserar 

sökandet. Samtidigt som majoriteten av informanterna tycker att det underlättar tar ändå några 

upp problematiken att det försvårar då det finns så många att välja på och att det även finns de 

som inte är den de utger sig för att vara. Så här säger Lilian: 

 

Lilian: “Ja det underlättar och försvårar. Det blir ju svårt då det är så många personer, men 

chansen att någon är vettig blir ju stor då också” 
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Daneback (2008) tar upp Baumans (2003) teori om att man kan se det som att man shoppar 

partners på internet när man nätdejtar. Det vi ser i vårt material är att det finns en medvetenhet 

att det faktiskt kan försvåra att hitta en person som man blir nöjd med eftersom utbudet blivit 

så stort att man börjar söka efter en väldigt specifik personlighetstyp. Man vill ha den bästa 

tänkbara partnern och tanken finns som nämnt ovan att chansen att någon är vettig blir större 

ju fler som vistas där. Vi får uppfattningen att det inte riktigt känns som att nätdejting 

underlättar att hitta rätt egenskaper hos en partner, utan det är ett lättare sätt att komma i 

kontakt med en mängd personer för att sedan kunna sålla bort de som inte är intressanta för att 

sedan kunna hitta en partner. Likt konsumtionssamhället så uppfattas nätdejting underlätta på 

samma sätt som online shopping underlättar för en som ska handla en vara. Det är mer 

tillgängligt och det finns ett större utbud. Därför underlättar det. Dock så tycks fenomenet 

som Daneback (2008) diskuterar med att det dyker upp en medvetenhet om att det väntar 

något nytt och kanske bättre runt nästa hörn som skapar en utbytbarhet där man byter ut den 

som inte uppfyller ens förväntningar.  

5.4.1 Den perfekta relationen 

Vi frågade samtliga informanter hur de tyckte att en bra relation såg ut och hur nätdejting 

skulle kunna hjälpa dem att få denna relation. Samtliga informanter la stor vikt vid att tillit 

och glädje var två viktiga beståndsdelar i en perfekt relation. Både Lilian och David tog upp 

att ömsesidig respekt också var väldigt viktigt i en relation. Hur nätdejting skulle kunna hjälpa 

våra informanter berättade Sylvia att hennes blyghet gjorde det lättare för henne att nätdejta 

och på så sätt kunde nätdejtingen hjälpa henne att få en bra relation. Övriga informanter 

berättade om tillgängligheten att välja bland flera potentiella partners kunde göra det möjligt 

för dem att få en bra relation. Sara tar dock upp problematiken med tillit och nätdejting så här: 

 

Sara: “... nätdejting hjälper ju garanterat med spänningen eftersom man inte vet vem det är 

man träffar och så. Men tillit är svårt på nätet, många är ju otrogna via nätet och så, därför 

tror jag att nätdejting kan vara lite problematiskt. Men glädje och humor kan man nog hitta 

ganska lätt, man märker ju fort om man tycker det är kul med den man pratar med…” 

 

Det som ger känslan av att man kan få den perfekta relationen är att man har tillgång till en så 

stor marknad som man har på internet. Möjligheten att få kontakt med så många som möjligt 

ger intryck av att någon måste vara den man ska kunna ha den perfekta relationen med. Vi 
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frågade även hur informanterna trodde att en perfekt relation skulle vara med den perfekta 

partner. Då fick vi svar som beskrev problemlösa relationer. David och Cecilia sa så här: 

 

David: “Det skulle vara 100 % bra”. 

 

Cecilia: “Det skulle vara ge och ta ... inte presenter haha… men med tid och uppskattning. Att 

man lever för varandra, typ så.  

 

Anledningen till varför informanterna trodde att en perfekt relation skulle vara problemfri och 

jättebra uppfattar vi beror på den bild av förhållanden som ständigt konstrueras i media. 

Svensson (2007:19) påpekar att man utifrån den bild om vad som är normalt skapar en 

uppfattning om hur idealet ska se ut. Ifall bilden som visas utåt är perfektion blir det som man 

uppfattar som normalt. Dessa ideal blir då det som anses vara eftersträvansvärt och attraktivt. 

Där exempelvis kvinnor har kvinnliga egenskaper som man eftertraktar och det samma för 

män. Meyrowitz (1985:213) tar upp att givna könsroller inte bara reflekterar de rådande 

kulturerna, utan att dessa hela tiden upprätthålls och förs vidare till nästa generation. De bilder 

som syns i media blir därför något man finner åtråvärt och strävar efter (Svensson 2007:19).  

5.4.2 Försköning 

I jakten på en ny partner vill man stå ut och verka perfekt, därför frågade vi våra informanter 

om de trodde att det var många som förskönade sina profiler på nätdejtingsajterna. Samtliga 

informanter trodde absolut att det var så. Lilian berättar att hon tror att många “kryddar” lite 

extra istället för att hålla sig till hela sanningen. David och Sylvia lägger fokus på 

förskönandet i bilder där Sylvia tar upp problematiken med att många redigerar sina bilder 

och David fokuserar på det som ligger bakom att personer väljer att försköna sina utseenden. 

David säger så här: 

 

David: “... då undrar man ju lite varför, men det kanske har med typ dåligt självförtroende att 

göra vilket är synd, man ska ju vara glad över hur man ser ut. Men det är ju det som är 

paradoxen med nätdejting, man blir väldigt dömd och öppen…” 

 

Cecilia säger så här om försköning: 

 

Cecilia: “Många förskönar nog, men det kommer ett tillfälle där man kan genomskåda de.” 
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Gemensamt för alla var att man trodde att man förskönar sina profiler och förbättrar sig själv 

som person både till utseende och personlighet. Som David nämnde så kan det misstänkas av 

att man uppfattar att ens personlighet och utseende inte räcker till för att få den person man 

önskar. Som Bauman (2007:73) nämner handlar det återigen om att göra sig tillgänglig och 

stå ut bland sina konkurrenter. Man vill hitta sitt eget mest gynnsamma marknadsvärde och 

bytesvärde. Genom att försköna sig själv finns en möjlighet att man kan öka bytesvärdet och 

få ut ännu mer av “bytet”. Meyrowitz (1985:213) tar upp att man i media återskapar 

beteenden och utseenden som kan skapa en problematik där individer får känslan av att man 

inte passa in om man inte uppfyller det som förväntas och därför är villig att ändra på sig 

själv. 

 

För den som inte passar in i en grupp eller i ett ideal skapas det ett utanförskap som kan 

medföra olika konsekvenser beroende på vilken grupp det är man avviker ifrån (Foucault 

2010:92). I nätdejtingsammanhang handlar det om att man anses vara avvikande om man inte 

lyckas träffa en partner som man vill träffa. Foucault (1993:11) menar att diskursen är något 

som människor omges av och som individer respekterar och fruktar och därför anser att det är 

klokast att rätta sig efter för att slippa utstå konsekvenserna att bli utesluten.  

 

Våra informanter visar att om man känner att ens personliga egenskaper inte räcker till så 

försöker man efterlikna roller för att verka attraktiv, speciellt inom nätdejting. Aktiviteter som 

är skapade på nätet (som nätdejting) kan i detta syfte underlätta för just manipulering eftersom 

man är skyddad av distansen och då kan styra sin identitet i den riktning man vill menar 

Meyrowitz (1985:213). Paulsen (2010:9) menar även att personer har lättare för att korrigera 

sitt kroppsliga kapital inte bara i syfte för att förbättra sin profil, utan att man använder sig av 

plastikkirurgi för att öka sitt kapital och på så sätt få större utdelning. Utifrån bilden om vad 

som är normalt skapas ett tillskrivet ideal. Och detta ideal tillskrivs egenskaper av både fysisk 

och psykisk karaktär för att möjliggöra filter och fack för att urskilja den normale individen, 

och de som inte passar in på de egenskaperna är avvikande. Det påpekar Svensson (2007:19) 

är attraktivt för nätdejtingens marknad. 

5.4.3 Den perfekta partnern 

Samtliga informanter har nätdejtat i minst 1 år, därför ställde vi frågan till de om de anser att 

de har för höga krav på en framtida partner och i sådant fall på vilket sätt. Sylvia tyckte 
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personligen att hon inte hade höga krav men fick alltid höra från vänner och bekanta att hon 

hade det. Förutom Sylvia och Sara ansåg sig resten ha för höga krav på en framtida partner. 

Daniel poängterar att man blir väldigt petig av att nätdejta och då ökar kraven medan Chantal 

berättar att hon finner vissa ytliga attribut attraktivare än andra och kan på så sätt ses som att 

hon har för höga krav. Så här berättar Cecilia: 

 

Cecilia: “... man nöjer sig inte med vad som helst liksom. Och då får man ju vara singel ett 

tag. Jag vet att många tar något för att inte vara ensamma men sån är inte jag…” 

 

Ingen av våra informanter ansåg att man skulle nöja sig med mindre än det man önskade när 

det kom till att hitta en partner. I så fall skulle personen man träffade på något sätt 

kompensera upp de egenskaperna som fattades med andra bra egenskaper. Informanterna är 

villiga att vänta på det som är önskvärt, så pass länge att det kan ses som att de har för höga 

krav. 

 

Höga förväntningar på ett framtida förhållande och höga krav på den framtida partnern - kan 

det finnas ett ideal som man eftersträvar när man nätdejtar? Det frågade vi våra informanter 

och även om det är så att man kanske strävar efter att hitta den perfekta partnern. Samtliga 

informanter svarade att de trodde att det fanns ett ideal man eftersträvade, Chantal sa att det 

kanske inte fanns ett generellt utan att det beror på vad det är man söker själv. Cecilia säger 

att man kanske inte strävar efter att hitta den perfekta partnern allmänt utan att man ska vara 

perfekt för varandra. Som följdfråga till informanterna frågade vi om de trodde att det fanns 

någon som var perfekt för dem, många svarade att det trodde de men så här svarade Sara: 

 

Sara: “... asså nja, jag tror att oavsett vilken relation man är i - pojkvän eller vän, så finns det 

alltid något som man stör sig på. och då om man vill ha en som är 100 % perfekt så får man 

kanske leta väldigt länge eller acceptera att man får leva ensam…” 

 

Att man just letar efter en perfekt partner och att det finns en önskan om att det finns någon 

som är perfekt för en själv kan grunda sig i att man själv försöker framställa en perfekt 

version av sig själv i samband med nätdejting. Likt det Bauman (2007:66) beskriver som att 

anpassa sig med egenskaper till den marknadsefterfrågan som finns, är det något som våra 

informanter gör - anpassar sig efter marknaden. Samtidigt som de anpassar sig efter 

marknaden finns det säkert en önskan om att det finns någon som anpassar sig efter just deras 
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önskemål och marknadsefterfrågan. Dock så finns det generella ideal att anpassa sig till när 

det handlar om marknadsefterfrågan som såklart skapar ideal på individnivå vilket genererar i 

en önskan om en perfekt partner.  

5.5 Nätdejtingens sociala arena 

I dagens digitaliserade samhälle är individer mer och mer tillgängliga för omvärlden. 

Nätdejting har även blivit mer tillgängligt än vad det var när det kom, numera finns nästan 

samtliga nätdejtingsplattformar inte bara tillgängliga via datorn utan även via app i telefonen. 

Vi frågade våra informanter om det var viktigt för dem att vara tillgängliga hela tiden när de 

nätdejtar och om det fanns en känsla av att kanske “missa” en eventuell partner om de inte 

loggade in ofta. Samtliga informanter utom en tyckte att det var viktigt att vara tillgängliga 

när de nätdejtade. Det är viktigt att kunna svara och David betonar tillgängligheten som blir 

med appar då man får notiser om någon skriver till en. Informanterna får ingen direkt känsla 

av att missa någon om de inte loggar in, mest fokus ligger på att finnas tillgänglig för de man 

inlett en konversation med. Så här säger Sylvia om tillgänglighet: 

 

Sylvia: “... viktigt att vara tillgänglig om man vill få ut något av det, det är ju lite så det 

funkar. Man kan inte bara sitta och vänta på att någon ska höra av sig utan man måste själv 

vara utåt och aktiv…” 

 

Att aktivt delta i nätdejtandet uppfattas som en förutsättning för att få någon typ av utdelning. 

Om man inte engagerar sig så kan man inte heller förvänta sig att få ut någonting av det. Dock 

så påpekas det att det kunde se olika ut beroende på vilken plattform man använder. Då man 

på HappyPancake har en öppen profil för alla att höra av sig så krävs det ibland inte lika 

mycket engagemang för att få kontakt. Men om man vill få någon som anses vara snygg och 

som ger bra utdelning för det egna kapitalet så krävdes det att man visade intresse och fanns 

tillgänglig. Bauman (2007:67) menar på att den investering man gör beror på den utdelningen 

man tror och vill att man kommer få ut av den. Alltså tar man sitt sociala värde i beaktning för 

att sedan se hur mycket tid och intresse man måste investera för att få ut den “produkt” man 

vill ha från marknaden.  

5.5.1 Varför nätdejtar man? 

Vi frågade varför informanterna valt att börja med just nätdejting. Samtliga informanter 

svarade nej på att det var filtreringen som var anledningen, men att det underlättade 

processen. En sa att den gör det för att det är enkelt och smidigt, en annan för att alla andra 
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gör det och en tredje gör det i ren nyfikenhet och desperation att vilja träffa någon. 

Nätdejtandet uppfattas som något roligt, modernt och socialt, man vet att man kommer 

komma i kontakt med många olika människor och man slipper faktorer som alkohol och 

högljudda barer när man försöker göra ett gott första intryck. Andra fördelar som 

alla informanterna tog upp med nätdejting var att det är lättillgängligt och att det gav en 

möjlighet att mer fritt kunna välja och sålla bland personerna man pratar med. Så här berättar 

Chantal: 

 

Chantal: “... det som lockade mig att börja nätdejta var inte för att kunna välja bort folk utan 

mer för att det är lättillgängligt och enkelt. Men det är ju helt klart ett plus att man kan välja 

och vraka lite.” 

 

Tillgänglighet är väl diskuterat när det gäller nätdejting, och när vi kom till den här frågan 

fick vi svar på att det var det som sågs som en stor fördel med nätdejting. Att man kunnat 

välja filter och genom det kunnat välja bort personer ses dock som ett stort plus. Att ha 

möjligheten att dejta via internet tycks gynna den tiden man spar genom att kunna nätdejta 

samtidigt som man gör något annat. Därför blir det tidseffektivt i och med att utbudet är så 

pass stort. Att ha dejtingmarknaden lättillgänglig för sig själv ser vi som att den tid man 

lägger ner på nätdejtingen är en investering, och på nätet kan man dejta flera samtidigt och 

kan därför uppskatta att tiden man investerar blir maximerad. Bauman (2007:67) påpekar att 

konsumtion, oavsett vad som konsumeras, anses vara en investering i allt som har en form av 

betydelse för individens självaktning och dennes uppfattade sociala värde. När det kommer 

till att välja och vraka så speglar det den investering man gjort av sitt egna kroppsliga kapital, 

samtidigt som det blir en avvägning av den tid man borde investera. Det blir en fråga om 

bekvämlighet. David uttrycker sig så här: 

 

David: “Man kan dejta hemma i morgonrocken men se snygg ut på alla bilder.” 

 

Denna bekvämlighet och tillgänglighet som nätdejting bidrar med tycks verka framstående för 

att hinna med dejtingen i sitt vardagliga liv utan att konstant behöva klä upp sig och agera 

ansträngande för att imponera på en person.  
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5.5.2 Snabba avslag och tillfälliga relationer 

Målet med nätdejtandet för våra informanter är en relation, för att komma ett steg närmare är 

en fysisk dejt ett måste. Då ingen av informanterna är i ett förhållande frågade vi hur de går 

tillväga när de inte vill träffa någon som de varit på dejt med igen. Här fick vi blandade svar. 

Hälften av informanterna var ärliga mot den de träffat och meddelade antingen vid dejtens 

slut eller senare via t.ex. chatt. Sylvia tycker att det är oschysst att inte berätta för den man 

träffat om man inte vill träffa den igen. Andra hälften av våra informanter hör inte av sig och 

ignorerar om den andre försöker ta vidare kontakt. Chantal beskriver det som att hon är 

konflikträdd och Sylvia berättar så här: 

 

Sylvia: “Jag hör inte av mig och hoppas att den andre inte heller hör av sig. Om den andra 

ändå skulle höra av sig så ignorerar jag och hoppas att den ska sluta skriva.” 

 

När det kommer till att ge avslag till en person man träffat men sedan inte vill träffa längre så 

är det ofta snabba beslut som fattas. Oftast redan efter första dejten vet man att man inte vill 

träffa en person igen. Därför menar vi på att nätdejting gör det enkelt för den som vill att hitta 

tillfälliga relationer. I och med detta frågade vi informanterna om de tror att man nu för tiden 

ser lättare på förhållanden i och med den mer öppna marknaden som blivit med hjälp av 

nätdejting. Samtliga informanter förutom Chantal trodde att man såg lättare på förhållanden 

nu för tiden. Informanterna tror att det är tillgängligheten som har påverkat synen på 

förhållanden då det är enkelt att byta ut en partner om man inte är riktigt nöjd. Chantal tror 

inte att man ser lättare på förhållanden utan snarare tvärt om då det är så pass lätt att bli 

bortsållad, hon beskriver det så här: 

 

Chantal: “... det är som en Tinderkultur nu... Idag blir man bortsållad som tjej om man vill ha 

lite uppvaktning för det finns de som bara är ute efter sexuellt umgänge. Detta har gjort att 

man själv också måste framstå som väldigt sexuell för att kunna verka intressant för andra, 

trots att man själv kanske bara vill ha lite romantik…” 

 

Enkelheten som uppstår av att sålla bort individer via nätdejting går hand i hand med 

enkelheten när man inte vill fortsätta träffa någon. Skillnaden är att sållas någon bort innan 

första kontakten är individen inte medveten om detta men vid ignorerande efter en första träff 

blir besvikelsen och ledsamheten mer påtaglig. På så sätt är det lättare att “smygstarta” 

relationer i och med att kontakt tas, men lika enkelt kan de avslutas. Det Chantal nämner att 
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hon inte tycker att man ser lättare på förhållanden nu blir lite motsägelsefullt då hon själv 

nämner hur lätt det är att bli bortsållad och att många endast letar efter tillfälliga sexuella 

relationer.  

 

Varför de övriga informanterna ansåg att man ser lättare på förhållande i dagsläget handlar 

om att det är så enkelt och tillgängligt att hitta något annat. Om det är något som man inte 

tycker passar, eller som inte är det man vill ha så väljer man att söka efter något annat tills 

man hittar det som passar perfekt meddelar våra informanter. Bauman (1995:111) säger att 

konsumtion bidrar med en tillfredsställande känsla för de behov man har. Blir dessa behov 

inte uppfyllda är man därför inte tillfredsställd och då behöver man konsumera något annat. 

Man vill hela tiden få maximal utdelning av de personliga egenskaperna man har. I och med 

att man ständigt utvecklas så omvärderar man sitt eget marknadsvärde, och uppdaterar därför 

det värde som kan fungera som den maximala utdelningen. På så vis anser våra informanter 

att man blir mer kräsen när man vet att det går att hitta någonting “bättre”.  

6. Slutdiskussion 

Vi gick in i den här studien med ett öppet sinne och stor nyfikenhet på nätdejting. Det kändes 

som ett kvitto på att vi valt ett aktuellt ämne att studera när vi såg avsnittet av Historieätarna 

som sändes i SVT 19 december 2016, när Roland Paulsen berättar om fenomenet och 

problematiken kring nätdejting som exploderade under 2000-talet. Syftet med vår studie var 

som sagt att undersöka individers resonemang kring och hur de ser på sina krav vid jakten på 

en partner på nätet samt deras mål med att nätdejta. I studien undersökte vi användandet av 

filter i samband med nätdejting och om det var något som informanterna strävar efter att 

använda och vad det var som lockade med filtrena. Vi har följt följande frågeställningar 

genom vår studie: Hur påverkar nätdejtingsajternas filtreringssystem inställningen till att man 

ska finna den perfekta partnern? Skapar möjligheten att filtrera också större krav på att ha en 

relation med en person som man “matchar” med på nätet? Skapar nätdejting en känsla av att 

man kan skapa den perfekta relationen och träffa den perfekta partnern?  

 

Något vi kom fram till genomgående i studien var den stora inverkan som normer, 

värderingar och ideal hade på våra informanter när det kom till vad det var för krav de dels 

ville uppfylla men också ville ha uppfyllt med hjälp av nätdejting. Allt från vilken partner 

man sökte och hur man ville framställa sig själv till den plattform man använde sig av tycktes 

grunda sig i normer som fanns runt omkring våra informanter.  
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Samtliga av våra informanter använder filtreringsfunktionen men berättade att just existensen 

av den inte var anledningen till att de valde att nätdejta men att det var ett bra verktyg som 

underlättade för dem i sökandet efter en partner. Vidare framkom det från våra informanter att 

de egenskaper som de vanligtvis filtrerade på var t.ex. ålder och avstånd och dessa inte hade 

någon stor betydelse utan en bra bild hade större påverkan på om de skulle ta vidare kontakt 

eller inte. Filtrena fungerade mest som ett medel för att kunna avgränsa det stora utbudet. Ett 

eftersträvansvärt ideal finns vid nätdejting, kanske inget generellt som gäller alla utan att man 

har ett eget som man vill uppnå. Samtliga informanter utom en trodde att det fanns någon som 

var perfekt för dem. Själva filtreringssystemets existens påverkar inte inställningen till 

finnandet av en eventuell perfekt partner men ses som ett hjälpande verktyg. Visionen för 

majoriteten av informanterna är att man kan finna en perfekt partner via nätdejting. 

 

Vi finner inte att våra informanter känner större krav på att behöva inleda en relation med 

någon som de matchat med på internet än någon man inte matchat med. Dock kan någon som 

de matchat med leda till stora förhoppningar inför den första dejten. Oftast leder 

förväntningarna till stor besvikelse då t.ex. bilden inte stämmer överens med verkligheten. För 

att motparten inte ska bli besviken handlar det om att vara tydlig, annars kan det leda till att 

båda parterna känner att tid har slösats - tid som man har kunnat lägga på någon annan. En 

anledning vi ser att våra informanter inte känner att det finns krav på att inleda en relation 

med den de matchat med är för att den första dejten oftast inte blir mer än just en första dejt. I 

princip samtliga informanter väljer att avsluta det snabbt, trots att matchning via 

nätdejtingsidan har skett. Trots att de inte känner höga krav på att inleda en relation uppfattar 

vi att informanterna har höga förväntningar på vad en relation ska innehålla och vad man 

önskar att få ut av en relation. Samt att man vill uppfylla förväntningarna som samhället kan 

ha på hur ett förhållande ska se ut, genom att finna en ideal partner som anses vara normal 

och passar in i det kulturellt accepterade och attraktiva. Hur man ser på förhållande i övrigt 

tycks tyda på att den tillgänglighet som nätdejting skapar ger en konsekvens att man också 

kan vara utbytbar och därför kan man också själv avsluta ett förhållande om man inte är helt 

nöjd. 

 

Enligt svar från våra informanter kan vi dra slutsatsen att nätdejtingen kan generera en känsla 

av att man kan skapa den perfekta relationen samt träffa den perfekta partnern på nätet. Våra 

informanter beskriver den perfekta relationen som problemfri och att beståndsdelar som 

glädje och tillit är viktiga. Det är det stora utbudet som är den största bidragande faktorn till 
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att det just ska finnas en perfekt partner för informanterna och att dessa ska kunna bidra till 

det perfekta förhållandet. Något vi vill belysa är Saras syn på den perfekta partnern där hon 

tar upp problematiken med att endast sträva efter någon som är 100% perfekt. Sara berättar att 

antingen får man inse att ingen är perfekt, leta riktigt länge eller komma till insikt med att 

man får leva ensam.  

 

I framtida studier skulle det vara intressant att fortsätta i samma inriktning som denna studie, 

men utöka med fler intervjuer med fler manliga informanter för att se om det är någon 

skillnad mellan män och kvinnor. Då vi i vår empiri kunde uppfatta skillnader mellan Davids 

svar och kvinnornas svar. Dock så känns det givetvis inte hållbart att låta en individ tala för 

alla män. En annan syn på ämnet skulle kunna vara att djupare undersöka på vilket sätt man 

värderar sitt eget sociala värde som partnersökande på internet, för att komma åt vilka grunder 

det finns hos folk för vad som kan komma att bli förväntningar och besvikelser. Något som vi 

båda också tycker hade varit intressant som en förstudie till denna studie hade varit att bli 

medlem på de nätdejtingsidor som nämnts, för att i forskningssyfte testa filtreringsverktyg 

och se hur lätt det är att matcha med personer.
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Facebook annons 

 

Hej! 

Vi är två studenter som just nu skriver C-uppsats i Sociologi! Vi söker personer i åldern 20-35 

som aktivt har letat/letar partner och dejtat på internet i minst 3 månader. Vi kommer bland 

annat att ställa frågor om nätdejting och användandet av filtreringsverktyg som finns på olika 

dejtingsidor. Vi vore väldigt tacksamma om just du skulle vilja ställa upp! 

Övriga frågor tas via PM, vi ser fram emot att få höra från just dig! 

 



8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

FAS 1 - Baskunskap om personen 

• Hur gammal är du? 

• Vilket kön identifierar du dig som? 

• Hur bor du? (Ensam? Tillsammans med partner? Inneboende? Föräldrar m.m.) 

• Vilka partners söker man (hetero/homo m.m.) 

• Vad för relation söker du? (Tillfällig eller permanent/långvarig relation) 

 

FAS 2 - Tidigare erfarenheter, bakgrund m.m. 

• Har du tidigare haft ett förhållande? 

• Om ja, hur länge varade det? 

• Om ja, hur träffade du den partnern?  

• Har du dejtat på andra sätt än nätdejting förut(ex. Blinddate, en kompis-kompis)? 

• Varför valde du att börja med nätdejting? 

• Hur länge har du nätdejtat? 

• Har du träffat någon från en nätdejtingsida förut som du haft ett förhållande med? 

• Om ja, hur länge varade det förhållandet? Varför tog det förhållandet slut? 

• Har du någon gång nätdejtat en person som inte bor i samma stad som dig?  

o Hur fungerade det? Skulle du kunna tänka dig det igen? 

 

FAS 3 - Deep talk 

• Vilken plattform/ar använder du dig av när du nätdejtar? 

• Varför använder du denna plattform? 

• Finns den bara tillgänglig via datorn eller även via t.ex. En app i telefonen? 

o Hur viktigt är det att kunna vara tillgänglig ofta när du letar partner? 

o Kan känslan av att “missa” en potentiell partner finnas om du inte loggar in 

med jämna mellanrum? 

• Hur skapar du din profil? Är det något som du tycker är extra viktigt hos dig själv att 

lyfta fram? 

o Beskriver du i din profil vad det är du söker hos en potentiell partner då? Hur 

gör du det? 
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o Hur viktigt är det att ha en bild tycker du? Både på dig själv och den du 

matchar med? (Är det något särskilt du önskar eller inte önskar att en bild ska 

innehålla) 

• Är du tydlig i din profil med vad du vill ha utav av ett framtida förhållande? (Vad det 

gäller exempelvis; förhållande, barn, ambitioner m.m.) 

• Hur gör du för att hitta en partner på nätet? (sajten/sidan du använder) 

o Om möjligheten finns - filtrerar du då? 

• Vilka egenskaper vill du helst att din blivande partner ska ha? 

o På vilket sätt är det viktigt för dig? Varför? 

o Vilka “egenskaper” filtrerar du bort? 

o Gör det nått om en person inte har dessa egenskaper?  

• Är det konceptet av filtrering som gör att du nätdejtar? Hade du valt andra vägar om 

det inte funnits? 

• Tycker du att nätdejting underlättar för att just kunna hitta specifika egenskaper hos en 

person eller för att tvärtom kunna sålla bort oönskade egenskaper? (Svårare/lättare) 

• Tror/tycker du att det är viktigt med hur man presenterar sig på en sida beroende på 

vad man själv söker? På vilket sätt?  

• Hur tycker du att en bra relation ser ut? 

• Hur tror du att nätdejting kan hjälpa dig att få detta?  

 

FAS 4 

• Har du någon gång känt att den du träffat via en sajt inte stämmer överens med sin 

profil? 

o Har det hänt flera gånger? Hur upplever du en sån situation? 

o Tror du att det är många som förskönar sina profiler på nätet? 

• Har det hänt att du pratat med någon som inte har passat in helt på det du söker? (Hur 

kommer det sig? Hur gick det? Var personen i fråga fortfarande intressant?) 

• Om du gått på en dejt med någon men sedan bestämt att inte träffa den personen igen, 

hur kommer det sig att ni inte träffats igen? 

• Hur skulle du göra om du inte vill träffa någon igen? 

• Tror du att man kan veta efter första dejten om någon kan vara rätt eller fel för en som 

partner? På vilket sätt? 

• Händer det ibland att du känner dig lurad när du träffar personer du chattat med? 

o På vilket sätt?  
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o Varför? 

• Är du rädd att den du träffar ska bli besviken när hen träffar dig? 

o Varför? 

o Hur? 

• Hur gör du för att förebygga så att det inte händer? 

 

FAS 5 - Grillen 

• Anser du själv att du har höga krav på en partner? 

o På vilket sätt? 

o Vad har du för krav? 

• Tror du att det är möjligt att träffa en person på nätet som man kan leva med resten av 

sitt liv? 

o Varför/varför inte? 

o Tror du att man kan hitta en person man vill leva med resten av sitt liv över 

huvudtaget?  

• Tror du att det är vanligt att man strävar efter ett slags ideal när man nätdejtar? 

o Att man vill ha den “perfekta partnern”?  

o Tror du att det finns någon där ute som är perfekt för dig?  

o Hur skulle den personen vara? 

• Hur tror du att ert förhållande skulle vara om du hittade den perfekta partnern? 

• Tror du att människor ser lättare på förhållanden nuförtiden om man jämför med 

förut? 

o Hur tror du att nätdejtandet har spelat en roll i det? 

• Skulle du rekommendera andra att börja nätdejta? 

 

 


