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Sammanfattning 
 
Den här kandidatuppsatsen behandlar Internetdejtingföretagens överlevnad på en mogen 
marknad med många osäkra element. Uppsatsen har som syfte att bidra till en djupare 
förståelse för branschen, dess omgivande faktorer och den uppfattning kunder har om den. 
Den är således av explorativ karaktär med syfte att utvärdera och analysera det 
handlingsätt som bäst kan gynna Internetdejtingföretagens fortsatta överlevnad. 
 
För att undersökningens syfte ska kunna uppfyllas har en kvalitativ och kvantitativ metod 
använts. Det har varit nödvändigt då undersökningen är gjord ur både ett kund- och 
företagsperspektiv.  
 
Vi har genomfört djupintervjuer med tre dominerande företag inom branschen. Intervjun 
var halvstrukturerad med syfte att skapa djupare förståelse för den bransch vi valt att 
undersöka. För att skapa en bild av hur potentiella och befintliga kunder uppfattar den 
tjänst undersökningsobjekten erbjuder har en enkätundersökning med 45 medverkande 
genomförts. 
 
Kandidiatuppsatsens analys och resultat visar att Internetdejtingföretagen, utifrån valda 
teorier, inte är tillräckligt kundorienterade. Utifrån djupintervjuer och enkätundersökning 
kan konstateras att företagen och kunders åsikter inte är kompatibla vilket visar att 
kommunkationen mellan dem brister. De faktorer som är av relevans för undersökningen 
är risken med att kontakta någon via en kontaktsajt, dess anonymitet, företagens kontroll 
över profilerna, företagens kommunikation med medlemmar samt vad kunder värdesätter 
högst. Som tidigare konstaterats är företag och kunder oense angående ovanstående 
faktorer. Undersökningsobjekten uppfattar inte kunders upplevda värde och 
undersökningens slutsats är därför att företagen måste förbättra den nuvarande 
kommunikationen för att kunna möta kunders krav av den tjänst de erbjuder.  
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1 Inledning 
 
I följande kapitel ges läsaren en introduktion till undersökningen och belyser 
problembakgrund, problemdiskussion, syfte samt dess avgränsningar. 
 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Kärlek och relationer är två av människans mest livsviktiga behov. Det ligger, enligt 
Freud, på samma nivå som behovet av vatten och mat och är lika viktig för individen som 
för flockens överlevnad. För människans fortplantning behöver man ta och ha kontakt 
med andra individer och det är således en engagerande del av varje människas liv. 
Samtidigt som kontakten med andra människor fyller ett fysiskt behov är den också 
viktig för varje individs personliga utveckling. 
Det kontaktbehov som sitter djupt rotat inom oss och som alltid är och kommer att vara  
ett av människans mest centrala behov innebär dock en stor risk, psykisk såväl som fysisk. 
Den person vi har kontakt med kan skada vårt psyke och ego genom att var nedlåtande, 
förödmjukande eller kanske ta avstånd från oss. Denna person kan också vilja skada oss 
fysiskt. Det finns en inneboende konflikt mellan behovet av kontakt och behovet av att 
känna säkerhet och trygghet. Dessa två kommer alltid stå i motsättning då det ena 
förutsätter att vi ger avkall på det andra. 1 
 
Att finna en balans för att minimera risken vi tar vid ett nytt möte är en av de traditionella 
kontaktförmedlingarnas främsta uppgift.  
En av de första kontaktförmedlingarna i Sverige var Dataträffen som var aktiv på 1960-
70 talet. Fram till början av 1980-talet hade Datakontakten i princip monopol på 
marknaden med ett välkänt och starkt varumärke. Lars Agerstig grundade 1984 
kontaktförmedlingen Stor-Stockholmskontaktförmedling, SSKF. Han hade studerat 
Dataträffen arbetssätt och utgick från samma modell men på ett bättre och billigare sätt. 
På bara två år konkurrerades Dataträffen ut och gick 1986 i konkurs. Sedan starten har 
Stor-Stockholmskontaktförmedling känt sig relativt ohotade. Många konkurrenter har 
kommit och gått men de har antingen varit bluffbolag där de tagit ut astronomiska 
summor för att sedan gå under jorden eller så har de haft en bra målsättning men 
bristande kunskap och förståelse över den speciella tjänst de förmedlar. Enligt Lars 
Agerstig har Stor-Stockholmskontaktförmedling överlevt för att de är införstådda i sina 
medlemmars problem och hur de skall möta detta. Fokuseringen har alltid legat på att 
dem man möter behöver hjälp, med en ur kundens synvinkel, livsviktig fråga och 
kunderna bör därför mötas med respekt och stort engagemang. Företagen måste även 
verka som en säkerhet för medlemmarna. I dag har Stor-Stockholmskontaktförmedling 

                                                 
1 www.utbildning.lhm.lu.se 2005-11-25 
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ingen uttalad konkurrens och är med sina 15 000 medlemmar i Stockholm, Göteborg och 
Malmö en av de få traditionella kontaktförmedlingarna. 2 
 
Globalisering innefattar allt från transnationella företag, gränsöverskridande kulturer, 
människors rörelsefrihet över länders gränser men framför allt en utbredning av 
informationsteknologin. 3 
Globaliseringen påskyndades efter Internets uppkomst 1991 vilket resulterade i att 
världen på sätt och vis blev gränslös. Efter Internets uppkomst blev det möjligt för 
människor att ta kontakt med vem som helst när som helst. Informationsteknologin har 
inneburit att man på ett nytt revolutionerande sätt kan skicka e-post och söka information 
billigt samt att möjligheten finns att köpa produkter och tjänster via nätet. 4 
Internet är ett öppet nätverk där alla kan träffas i den virtuella världen vilket är både en 
för och nackdel. Det finns inte någon övergripande ledning och därför är det användarna 
själva som kommer överens om vilka regler som råder på Internet. 5 
Internets viktigaste funktion är dess öppenhet och fria utbyte av information, data och 
filer. Det är kärnan i Internets existens men med öppenhet tillkommer problem med 
säkerheten.  
 
Genom Internets möjlighet att enkelt knyta kontakter har en helt ny bransch vuxit fram: 
Internetdejting.  
Internetdejtingföretagens huvudsakliga uppgift och mål är att sammanföra människor via 
deras respektive dejtingsajt, antingen för att finna en potentiell partner eller för att enbart 
kommunicera och umgås. Vi har tidigare belyst att människor har ett stort kontaktbehov. 
Genom kontaksajterna kan medlemmarna enkelt lägga ut sin personliga profil och sedan 
söka/matchas ihop med andra registrerade medlemmar. Enligt forskaren Anthony Jurich 
vid Kansas University har människor i västvärlden en förbehållsam umgängeskultur där 
man ogärna pratar om känslor och behov. Jurich är av den uppfattning att Internet är ett 
utmärkt verktyg när västerlänningar vill skapa nya kontakter.  
Då Internet erbjuder användaren att vara anonym kan kontakter tas utan att man riskerar 
sitt ego på samma sätt man gör i verkligheten. Behovet av kontakt finns hos alla men att 
söka nya kontakter innebär även en stor ego risk. I en kultur med många tabun som 
resulterar i en återhållsamhet kan anonymiteten inneha en viktig funktion med en öppnare 
och rakare ”konversation”. 6 Enligt tidigare nämnda Lars Agerstig har den anonymitet 
Anthony Jurich debatterar för enbart en negativ inverkan på 
kontaktförmedlingsverksamheten. Precis som Jurich framhåller leder anonymiteten till att 
en person slipper att riskera sitt ego vid ett eventuellt misslyckande vid initiativ till en 
kontakt. Däremot leder anonymiteten till att människor inte har en aning vem dem 
kontaktar eller kontaktas av på dejtingsajterna. Det kan i sin tur leda till att människor 
kan komma i kontakt med ”fel” människor som kan vilja dem illa på grund av den 
anonymitet som Internetdejtingföretagen förespråkar som något positivt. Det är även 
omöjligt för företagen att veta vem som ansluter sig till dejtingsajten och i vilket syfte. 

                                                 
2 Lars Agerstig 
3 www.forumsyd.se 2005-11-25 
4 P. Jakobsson s. 15-16, 1998  
5  Ibid s. 16-17 
6 www.Internetworld.se 2004-12-17 
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Lars Agerstig menar att det faktum att helt anonymt kunna anmäla sig till en 
Internetdatingsajt är ansvarslöst gentemot medlemmarna och har mer till syfte att tjäna 
pengar än att hjälpa människor med meningsfulla kontakter. Men visst kan människor 
även där finna varandra, även om många kanske får väl dyrköpta erfarenheter. Lars 
Agerstig menar att den anonymitet som råder gynnar oseriösa medlemmar med dåliga 
avsikter. 
 I Sverige finns det två miljoner ensamhushåll och av dessa har en miljon varit i kontakt 
med någon form av kontaktsajt. Det första Internetdejtingföretaget grundades genom ett 
TV-program 1999 men branschen fick sin genomslagskraft för två år sedan. På den 
svenska marknaden finns det fem aktörer som är dominerande och ett dussin som är 
betydligt mycket mindre. Konkurrensen har blivit betydligt mer märkbar än för några år 
sedan och flera av branschkännarna anser att tillväxten kommer att mattas av. 7 
Situationen har även blivit att små Internetdejtingföretag äts upp av större således sker en 
konsolidering på den svenska Internetdejtingmarknaden. Flera nya aktörer kommer även 
in på marknaden vilket medför en intensivare konkurrens.8  
”Tidigare har Internetföretag kunna förlita sig på att det varje år strömmar till en stor 
mängd nya Internetanvändare. Men det håller på att förändras. Internetföretag som vill 
överleva måste i framtiden inrikta sig på att behålla redan befintliga kunder och dessutom 
försöka ta kunder från sina konkurrenter. Annars slås de snart ut,”säger Johan Montelius, 
internetaccess-analytiker på analysföretaget Jupiter.9 
 
De traditionella kontaktförmedlingarna har som huvuduppgift att reducera risken 
människor tar vid ett nytt möte. Personen man möter har blivit ”godkänd” av 
förmedlingen och innan mötet tillhandahålls en bakgrundsinformation och med det en 
lättare identifikation på den vi kommer att möta innan själva mötet aktualiseras. Enligt 
Lars Agerstig har Internetdejtingföretagen gjort denna typ av tjänst osäkrare då de inte 
kan kontrollera alla medlemmar som i dag är registrerade på sajterna. Istället för att 
reducera risken och öka säkerheten kan man nu se en motsatt utveckling där oseriösa och 
oärliga aktörer kan dra nytta av Internetdejtingsajternas brist på kontroll. 
 
På senare tid har det rapporterats i media om brott som begåtts på Internet. Genom att 
belysa ett antal exempel som publicerats i media vill vi åskådliggöra att det finns en 
uppfattad osäkerhet med Internet.  
Människohandel och trafficking på nätet har ökat avsevärt den senast tiden. Det som gör 
sexhandel på Internet till ett mer komplicerat problem än exempelvis barnporr är att det 
inte är olagligt för kvinnor och män att lägga ut sina sexannonser. Det kan således vara 
svårt att avgöra om det handlar om koppleri och människohandel. Anonymiteten och 
lättheten att ”förklä” ett webbhotell har gjort Internet till ett utmärkt verktyg för denna 
typ av verksamhet.10 
Den 18 november 2005 publicerade Aftonbladet en artikel om ett möte mellan en 24-årig 
man och en 17-årig flicka som resulterade i att flickan mördades. Mannen var från 
Sverige och kvinnan var från Finland. De hade enligt polisen stämt möte via nätet och 
                                                 
7 www.netratings.se 2004-10-27 
8 www.internetworld.com 2004-12-17 
9 www.nyheter.idg.se 1999-12-28 
10 www.sverigesradio.se 2005-06-27 
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den 4 september i år hittas kvinnan mördad i en skogsglänta fem mil utanför Helsingfors. 
Mannen sitter nu häktad misstänkt för mordet på flickan. Den kommunikation de två haft 
på nätet visar att de stämt träff vid samma tidpunkt som mordet begåtts.11 Trots att detta 
är en enskild händelse kan det generera i att människor bildar sig en uppfattning om att 
kontakt via nätet är farligt.   
Dessa typer av olagliga aktiviteter kan komma att påverka Internetanvändarnas 
personliga säkerhet och rapporteras och diskuteras med jämna mellanrum i tidningar, TV 
och radio. Det kan medföra att allmänheten uppfattar Internet som ett osäkert verktyg. 
 
Då majoriteten av Internetanvändarna inte har den kunskap och förståelse för Internets 
teknik behöver tilliten grunda sig på det enskilda företaget. Om tilliten utmanas eller 
smutskastas kan resultatet bli att användarnas upplevda osäkerhet blir större än det 
kontaktbehov de får tillgodosett vilket genererar i att de kan försvinna. Situationen 
kommer då att hota företagens överlevnad då, inga användare – inget företag. 
 
Problemdiskussion 1.2j 
 
Möjligheten till att enkelt etablera sig på en marknad genom Internet har skapat nya 
affärsmöjligheter och en ny konkurrenssituation. Internet är generellt vilket innebär att 
vem som helst kan starta en verksamhet med mycket små medel och liten kunskap. 
Marknader mognar och konkurrensen blir intensivare med rekordfart då varje affärsidé är 
kopierbar vilket även utnyttjas. Företag måste således arbeta hårdare och med mer 
välutvecklade strategier för att överleva den intensiva konkurrensen. Även oseriösa 
aktörer kan komma att hota de seriösa aktörernas verksamhet då de kan svarta ner en hel 
bransch genom olagliga och oseriösa aktioner. Problemet med att aktörer kan utge sig för 
att vara något de inte är kan sprida dåligt rykte över en hel bransch vilket kan påverka de 
seriösa företagens överlevnad.  
Människans kontakt med andra individer är ett behov som resulterar i ett högt 
engagemang. Den risk vi tar vid en kontakt sätter press på den säkerhet vi behöver. Den 
anonymitet Internet innebär blir för användarna både en säkerhet och osäkerhet. Den ego 
risk människor utsätts för vid ett möte minskas med anonymiteten då de inte är lika 
engagerade i det virtuella mötet som vid ett fysiskt. Internet kan vid kontaktknytande 
verka som en säkerhetsbarriär där risken för att få sitt ego sårat reduceras. Att bli avvisad 
eller illa behandlad är mindre känsligt vid en kontakt på Internet än vid ett fysiskt möte. 
Anonymiteten som finns vid en kontakt via Internet gör dock det fysiska mötet mer 
riskabelt eftersom den person man tror sig ha bestämt möte med kan vara någon helt 
annan än den uppgivit sig vara. Det större engagemang som ett fysiskt möte innebär gör 
oss sårbara och innebär också en risk för fysiskt våld. Människor kan uppfatta Internet 
som ett osäkert verktyg vilket internetdejtingföretagen bör ha i beaktande. Det leder oss 
in på undersökningens problemfråga.  
 
Problemfråga:  
  
Vilken effekt har säkerheten på Internetdejtingföretagens långsiktiga överlevnad? 

                                                 
11 www.aftonbladet.se  2005-11-18 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 
Internetdejtingföretagens marknadsstrategier ur ett säkerhetsperspektiv. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att inte fokusera på konkurrensen mellan de tre undersökningsobjekten då vi 
valt att utvärdera varje enskilt företag separat och de yttre faktorer som påverkar 
branschen i helhet. 
 
1.5 Disposition 
 
I kapitel två motiveras val av metod samt undersökningens praktiska genomförande. 
 
I kapitel tre presenteras relevanta teorier som kommer ligga till grund för empirin. 
 
I kapitel fyra presenteras de empiriska resultat som framkommit i de djupintervjuer som 
genomförts samt en sammanställning av enkätundersökningen.  
 
I kapitel fem analyseras de empiriska resultaten utifrån de faktorer ur teorierna som är 
relevanta för undersökningen.  
 
I kapitel sex presenteras de resultatet som kan härledas från analysen.  
 
I kapitel sju diskuteras undersökningens slutsats.  
 
I kapitel åtta presenteras författarnas självkritik, källkritik och förslag till 
undersökningsobjektens framtida handlingssätt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
2 Metod 
 
I kapitlet kommer undersökningens vetenskapliga förankring presenteras samt val av 
metod och dess praktiska genomförande. 
  
 
 
2.1 Fallstudie  
 
Syftet med undersökningen är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 
Internetdejtingföretagens marknadsstrategier ur ett säkerhetsperspektiv 
Vi vill skapa en förståelse om ”vad som händer, ”hur det händer” och ”varför det händer” 
i Internetdejtingbranschen vilket är ett av fallstudiens syften. Vi har valt att samla in 
information genom både intervjuer och en enkätundersökning vilket är ett vanligt 
tillvägagångssätt vid en fallstudie.12 
 
2.2 Explorativt syfte 
 
Undersökningens syfte är att genom en fallstudie utvärdera vilken marknadsstrategi 
Internetdejtingföretagen bör tillämpa för att nå långsiktig överlevnad. Vi vill ge läsaren 
en grundläggande kunskap och förståelse av ett specifikt problemområde för att senare i 
undersökningen komma med idéer till eventuella handlingsalternativ. Det innebär att 
undersökningen är av explorativt syfte. 13 
 
2.3 Ansats 
 
Undersökningens teoriavsnitt kommer enbart att utgår ifrån redan givna teorier, vilket 
innebär att den har en deduktiv ansats.14 Induktion var överhuvudtaget inte ett alternativ 
eftersom forskaren då observerar verkligheten och därefter skapar teorier. 15 
 
2.4 Positivistiskt synsätt 
 
Det finns två vetenskapliga teorier som anses vara de vanligaste; positivismen och 
hermeneutiken. Då undersökningen ämnar att göra en enkätundersökning för att kunna 
mäta vissa utvalda variabler föll det naturligt att ta stöd av positivismen. Positivismen 
används i undersökningar som utgår från redan givna teorier och som ämnar att mäta 
något vilket den här undersökningen gör. 16  

                                                 
12 L. Christensen s. 58-59, 1998 
13 Ibid s. 36 
14 J. Hartman s. 23, 1998 
15 Ibid s. 24 - 25 
16 Ibid s. 95 
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2.5 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
För att införskaffa relevant information till vårt problem har vi gjort tre intervjuer med tre 
olika Internetdejtingföretag. Den begränsande kunskap vi har gällande 
undersökningsområdet gjorde intervjuerna till en nödvändighet då vi genom dessa fick en 
djupare förståelse för företagen och den branschen de verkar i.17 Den typen av kvalitativ 
metod har varit nödvändig för att undersökningen över huvudtaget skulle kunna 
genomföras. Kundernas uppfattning har vi mätt genom en enkätundersökning vilket är 
kvantitativ metod. 18Anledningen till att vi valt både en kvalitativ och kvantitativ metod 
är att vi vill jämföra företagen och kundernas uppfattning om den tjänst vårt 
undersökningsobjekt erbjuder.   
 
 2.6 Primärdata och sekundärdata 
 
Vi har tagit del av information genom intervjuer samt en enkätundersökning vilket är 
undersökningens primärkällor.19 
Vidare har det sökts information i kurslitteratur, elektroniska källor, och artiklar som 
således är undersökningens sekundärkällor.20 Det bör nämnas att tyngdpunkten kommer 
att läggas på primärkällorna.  
 
2.7 Intervjumetod 
 
Vi har i förväg utformat en intervjuguide som berör specifika teman och frågor. Enligt 
författare Lars Christensen är detta en semistrukturerad intervjuform.21 Vi valde en 
semistrukturerad intervjuform då vi ansåg att en intervjuguide på bästa sätt skulle hjälpa 
oss att i förväg ta upp viktiga variabler men också tillät respondenterna att själva utveckla 
det ämne vi undersökte. De variabler som varit viktiga för undersökningen har i 
empiriavsnittet markerats med kursiv för att understryka dess relevans. 
 
Eftersom problemområdet är relativt outforskat anser vi att en semistrukturerad där 
respondenten fritt får utveckla sina tankar var det bästa sättet att få ta del av så mycket 
information som möjligt.  
 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide. Den är uppbyggt i tre frågeområden; 
företaget, branschen och Internet. Under respektive frågeområden presenterades ett antal 
frågor till respondenten. Syftet med intervjuguiden var att, respondenterna, efter att ha 
ställt sig positiva till en intervju, skulle få ta del av det material som skulle användas.  
 
Den första kontakten med de tre respondenterna togs via telefon. Redan vid första 
samtalet fick respondenterna en övergripande inblick i vad som skulle undersökas.  

                                                 
17 L.Christensen s.47, 1998 
18 Ibid s. 47 
19 Ibid s. 80 
20 Ibid s. 67 
21 Ibid s. 133 
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Efter positiv inställning av att medverka i en intervju skickades en intervjuguide till 
respondenten så att denne i god tid hade möjlighet att förbereda sig inför samtalet eller 
om denne hade några eventuella synpunkter på materialet.    
 
Av de tre intervjuerna med företagen blev vi tvungna att genomföra en telefonintervju då 
respondenten är verksam i Varberg. Varje intervju har pågått under ca 1,5 timme. 
Dokumentationen av intervjuerna har skett i både form av anteckningar och 
bandinspelning. Efter varje intervju har en sammanställning och bearbetning av data 
genomförts och sedan skickats tillbaka till respondenten för att denne ska kunna tillägga 
eventuella synpunkter. Då inriktningen på denna undersökning ändrades under arbetets 
gång har kompletterade intervjuer genomförts med varje undersökningsobjekt. Två av 
objekten intervjuades vid ett fysiskt möte medan vi med det tredje blev tvungna att skicka 
ett frågeformulär. 
 
En enkätundersökning har utformats för att svara på frågor om människors åsikter om 
Internetdejtingföretagen. Enkäten har utformats genom en korstabell vilket innebär att 
enkätfrågorna tydligt ska kunna härledas tillbaka till frågorna som ställts till företagen.  
Enkäten omfattar 11 frågor med förutbestämda svar men det gavs utrymme till egna 
kommentarer. 
 
2.7.1 Urval 
 
Det finns fem dominerande aktörer på den svenska marknaden. Av dem är en aktör 
fransk som av geografiska skäl uteslöts som undersökningsobjekt och av olika skäl gick 
det inte att inkludera Spraydate i undersökning. De tre övriga aktörerna; Match, 
Lovesearch och Mötesplatsen ingår i undersökningen. Företagen har olika positioner på 
marknaden och vänder sig till en viss del till olika kundsegment. Vi valde de tre företagen 
eftersom de skiljer sig avsevärt från varandra både i storlek och i handlingssätt. Match är 
den största kontaksajten av dem och vänder sig enbart till personer som vill hittar en 
partner.22 Mötesplatsen är den näst största och vänder sig till människor som både vill 
hitta en partner och en vän. Lovesearch är den minsta av dem tre och riktar precis som 
Match in sig på att hjälp människor att hitta en partner. Lovesearch erbjuder även en off-
linetjänst, en som inte finns på Internet, som ingen annat av de andra 
undersökningsobjekten har.   
I enkätundersökning har 45 personer medverkat som antingen är singlar eller har dejtat på 
Internet. Urvalsmetoden är delvis av bekvämlighetsurval23 då vi via mail skickat ut 
enkätundersökningen till ytliga bekanta som antingen är singlar eller har Internetdejtat.  
Då vi efterfrågade singlar eller människor som dejtat på Internet bidrog detta til att 
urvalsgruppen minskade och då vi endast fick in 25 enkätsvar valde vi att göra ytterligare 
20 stycken vid Södertörns Högskola. Anledningen till att vi från början valde att fråga 
ytliga bekanta var att vi var av den uppfattning att vi hade känsliga frågor som alla inte är 
bekväma med att svara på. Då vi senare frågade studenter vid Södertörns Högskola 
besannades våra farhågor då många valde att avstå när vi presenterade ämnet. 

                                                 
22 www.internetworld.com 2004-12-17 
23 L. Christenson s. 107, 1998 
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2.8 Källkritik 
 
Vi vill med undersökningen analysera och utvärdera Internetdejtingföretagens 
marknadsstrategier ur ett säkerhetsperspektiv.  Vi har redan i inledningen diskuterat kring 
den osäkerhet Internet innebär och således skapat en negativ inställning till företagens 
tjänst. Detta har bidragit till att intervjuguiden har fokuserat mycket kring risk och 
Internets osäkerhet vilket kan leda till att respondenterna ställer sig ogillande till de 
frågor vi utformat. Då enkätundersökningen är utformat utifrån intervjuguiden kommer 
även denna ha en negativ inställning till den tjänst undersökningsobjekten erbjuder. Detta 
kan komma att påverka svaren då de tillfrågade kan komma att svara enligt vår 
uppfattning om Internets osäkerhet. 
 
2.9 Reliabilitet  
 
Reliabilitet avser en undersöknings pålitlighet. Varje undersöknings mål är att nå en så 
hög reliabilitet som möjligt vilket innebär så pålitlig information som möjligt. En hög 
reliabilitet innebär att undersökningens olika och oberoende mätningar av samma 
fenomen ger samma eller liknande resultat.24 Under bearbetningen och insamlingen av 
information går det inte att undvika att det förekommer felaktigheter. Det är forskarens 
uppgift att eliminera eller minska felen så mycket som är möjligt.25I kvalitativa 
undersökningar har reliabiliteten inte samma centrala plats som i kvantitativa metoder 
eftersom det förstnämndas syfte är att ge en djupare förståelse. Det innebär att den 
statistiska representativiteten inte kommer vara det primära. 26 En ytterligare diskussion 
för den här undersökningens reliabilitet kommer att presenteras i slutsatsen. 
 
2.10 Validitet  
 
En undersöknings validitet syftar på att det man mäter framgår i frågeställningen.  För att 
nå bäst möjliga resultat av en undersökning är det primärt att inneha valid information 
vilket innebär att information som framkommer av intervjuerna måste kunna återknytas 
till frågeställningen. 27 Undersökningar som är av kvalitativ karaktär har oftast lägre 
validitet än de som genomförs med kvantitativa metoder. Detta beror på att  en kvalitativ 
metod ger forskaren en djupare närhet till respondenten vilket kan medföra problem då 
forskaren kan feltolka informationen som framkommer under intervjun samt svårigheten i 
att veta hur pass valid den egentligen är. En annan viktig faktor är förhållandet mellan 
forskaren och respondenten vilket i sig kan utgöra ett problem eftersom det i förväg kan 
skapas vissa förväntningar. Detta kan medföra att respondenterna kanske inte uppträder 
som de annars skulle ha gjort vilket är viktigt för forskaren att ta hänsyn till. 28 
                                                 
24 I. Magne Holme, s. 163, 1997 
25 Ibid s. 164 
26 Ibid s. 94 
27 I. Magne Holme s. 163 
28 Ibid s. 94 
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En ytterligare diskussion för den här undersökningens validitet kommer att presenteras i 
slutsatsen. 
 
2.11 Relevans  
 
Vi är av den uppfattningen att undersöknings relevans är hög då branschen 
Internetdejting är ett relativt outforskat område med många osäkra element i sin 
omgivning. 
 
2.12 Genomförande av undersökningen 
 
Undersökningen inleddes med en insamling av sekundära data i form av elektroniska 
källor för att få en insikt i den bransch som skulle undersökas. Internetdejting är ett 
relativt outforskat område vilket medför att informationen är begränsad. En stor del av 
informationen hämtades från tidningen ”Internetworld” då de publicerat ett antal artiklar 
om ämnet. Informationen blev ett underlag för vilka eventuella teorier som skulle kunna 
stödja fenomenen i problemdiskussionen. Efter val av passande teorier tog vi kontakt 
med de företag som valts att undersökas. Vi genomförde intervjuer med tre företag med 
en intervjuguide som underlag. Intervjuguiden och enkätundersökningen utarbetades 
utifrån undersökningens teorier och står relation till varandra. Detta var nödvändigt då vi 
hade för avsikt att ställa svaren mot varandra i undersökningens analysdel. De likheter 
och eventuella skillnader mellan företagens och kunders uppfattning kommer att utgöra 
resultatet där även undersökningens syfte besvaras. Avslutningsvis presenteras 
undersökningens slutsats, självkritik, källkritik och förslag till företagens vidare 
handlingssätt.  
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3 Teori 
 
Kapitlet redogör för de teorier som anses vara relevanta att återkoppla empirin till. 
Dessutom kommer de att ligga till grund för hur undersökningens slutsatser kommer att 
utformas. 
 
 
 
3.1 Inledning 
 
Den här undersökningen handlar om vilken marknadsstrategi ur ett säkerhetsperspektiv 
Internetdejtingföretagen bör tillämpa för att nå långsiktig överlevnad.  
 
 
Problemfråga är:  
 
Vilken effekt har säkerheten på Internetdejtingföretagens långsiktiga överlevnad? 
 
 
3.2 Disposition av teoriavsnittet 
 
Inledningsvis görs en beskrivning av produktlivscykeln då vi vill belysa vilka stadier 
Internetdejtingföretagen tidigare gått igenom. Stadierna beskrivs kort med avseende att i 
nästkommande stycke ge närmare beskrivning om den fas Internetdejting befinner sig  för 
tillfället.   
 
Den nuvarande situationen för Internetdejtingföretagen är att det sker en konsolidering 
vilket medför en intensivare konkurrens. Det kommer in nya aktörer vilket tyder på att 
undersökningsobjekten befinner sig på en mogen marknad. För att skapa en större 
förståelse beskrivs fasen i ett enskilt stycke. 
 
Den mogna marknaden kännetecknas av många aktörer och intensiv konkurrens. För att 
veta hur ett företag ska möta problemen behöver man ha en förståelse för de olika 
marknadsstrategier ett företag kan tillämpa. De marknadsstrategier ett företag kan välja 
är: marknadsutveckling, produktutveckling och marknadsmixen. 
 
Utifrån den säkerhetsaspekt undersökningen har är det naturligt för 
undersökningsobjekten att använda sig av marknadsstrategin Produktutveckling då den 
belyser vikten av god kommunikation mellan företag och kund.  
 
Värdestjärnan skapar en större förståelse för hur en kunds värdeskapande process 
fungerar. Det är av ytterst vikt att undersökningsobjekten har en uppfattning om sina 
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kunders upplevda värde för att kunna skapa en, för kunden, värdefull produkt. Då vårt 
undersökningsobjekt kan komma att skadas av oseriösa aktörer är värdestjärnan ett bra 
teoretiskt verktyg då den fokuserar på externa faktorer som påverkar kunden. I vår 
undersökning är ett exempel på en extern faktor sexsajter som kan svarta ner en hel 
bransch genom olagliga och oseriösa aktioner. 
 
Vi fortsätter teoriavsnittet med Involveringsteorin då det är av största vikt för ett företag 
att veta hur involverade dess kunder är. Graden av involveringen ställer krav på hur ett 
företag ska agera gentemot sina kunder. Undersökningsobjektens tjänst medför en viss 
risk och sätter därmed press på företagen. 
 
Det finns två olika marknadsföringssynsätt, relationsmarknadsföring och 
transaktionsmarknadsföring. Val av marknadsföringssynsätt är beroende av vilken 
marknadsstrategi ett företag väljer att tillämpa. Ett företag som eftersträvar att skapa 
långsiktiga relationer bör tillämpa relationsmarknadsföring medan 
transaktionsmarknadsföring bör användas av företag som fokuserar på kortsiktiga 
relationer. 
 
3.3 Produktlivscykeln 
 
Ett viktigt begrepp för att förutspå en bransch tänkbar utveckling är produktlivcykeln. 
Begreppets antagande är att produkten går igenom fyra stadier introduktion, tillväxt, 
mättnad och nedgång. 29 
 

- Introduktionsfasen kännetecknas av trevande hinder för nyetablerare eftersom 
risken är stor med höga priser och kostnader. Volymerna är oftast små, kvalitén 
låg och liten vinst. Det råder låg konkurrens vilket medför att ett företag enkelt 
kan skapa sig ett namn. 

- Tillväxtfasen kännetecknas av att volymerna börjar öka, kostnaderna och priserna 
minskar och kvalitén förbättras. Kunders kännedom och kunskap ökar vilket leder 
till en ökad konkurrens.  

- Mognadsfasen kännetecknas av att priserna sjunker, kostnaderna per styck 
minskar och att volymerna är stora vilket genererar i att vinsten inte ökar som 
tidigare.  
På en mogen marknad råder intensiv konkurrens. 

- Nedgångsfasen kännetecknas av låga priser och marginaler, nedläggningar och 
färre konkurrenter.30 

 
 
   
 
 
 

                                                 
29 M. Porter, s.161, 1983 
30 Ibid, s. 163-165 
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 Introduktion        Tillväxt               Mättnad           Nedgång 

  
                       Figur 1: Stadier i produktens livscykel 
                                   Källa: Michael E. Porter 
 
 
Den här teorin är av relevans för undersökningen då Internet medfört att företag hamnar i 
mognads fasen med rekordfart. De två första faserna som ett företag genomgår blir 
således kortare när man har sin verksamhet på Internet då dess generaliserbarhet medför 
ett billigare sätt att etablera sig samt att varje affärsidé blir möjlig att enkelt kopiera.  
 
3.4 Mogen marknad 
 
Mognadsfasen är det skede i produktlivcykeln som kännetecknas av att försäljningen 
minskar eftersom produkten har uppnått största möjliga acceptans bland potentiella 
köpare. Fasen varar generellt sätt längre än någon annan fas vilket blir en utmaning för 
företagen.31 Det primära när en produkt når mognadsfasen är att försöka sträcka ut 
livscykeln det vill säga skapa ett värde eller en anledning för konsumenterna att fortsätta 
köpa produkten. Företagen måste med andra ord bli innovativa för att överleva på 
marknaden. Det leder till att utöka erbjudanden och extra service är mer vanligt i det här 
stadiet. Det råder reklamkonkurrens mellan företagen för att nå ut med sitt respektive 
budskap om just deras produkt.32 
 
När en produkt når mognadsfasen råder det mer konkurrens än i något annat stadie 
eftersom fasen specifikt kännetecknas av många aktörer. Konkurrensen växer successivt 
under de två första stadierna och når sin kulmen på mognadsfasen.33 
 
Teorin är av relevants eftersom den bransch vi valt att undersöka för tillfället befinner sig 
i mognadsfasen. Branschen har ökat explosionsartat de senaste två åren och kännetecknas 
idag av många aktörer och intensiv konkurrens. Det är viktigt för företag som befinner 
sig i mognadsfasen att bli innovativa och utveckla lämpliga marknadsstrategier för att 
sträcka ut en produkts livscykel. 
 
 
                                                 
31 P. Kotler s. 521, 2001 
32 M. Porter s. 163-165, 1983 
33 Ibid s. 163-165 
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3.5 Marknadsstrategier 
 
Företag som befinner sig i mognadsfasen bör lägga stor tyngdvikt på marknadsutveckling, 
produktutveckling eller att använda sig av marknadsmixen.  
Ett företag kan välja att tillämpa någon av följande marknadsstrategier: 
 

- Marknadsutveckling innebär att man försöker hitta nya kunder genom en 
ompositionering. Det nya kundsegmentet kan vara större och således öka 
konsumtionen vilket medför en ökad försäljning. Ett exempel är när Johnson & 
Johnson som tidigare enbart utvecklat produkter för barn valde att vända sig till 
vuxna också. 34 
 
- Produktutveckling innebär att man ändrar en redan existerande produkt. Ett företag 
kan exempelvis ändra egenskaper, utseende eller kvalitén för att attrahera nya kunder. 
Dess funktionalitet säkerhet och användbarhet kan utvecklas i en ständigt pågående 
process för att möta kunders behov. Denna typ av modifiering av produkten är något 
man i dag kan se att mobilleverantörer utnyttjar. Det kommer ständigt ut nya modeller 
där form och funktion ändrats från modellen innan.35 

 
 - Marknadsmixen är även en del som kan förändras när företaget försöker öka sina 
marknadsandelar och höja sin försäljning. Det kan exempelvis vara att lansera en ny 
annonskampanj eller utveckla nya försäljningstekniker. Företaget kan erbjuda 
kunderna rabatter, premier eller tävlingar. Företagen kan även utöka eller utveckla sin 
service för att attrahera kunden att favorisera just deras produkt. Marknadsmixen 
avser en kortsiktig förändring.36 
 

Internet medför en homogenitet då det är generellt och varje affärsidé är kopierbar. Vi har 
tidigare nämnt att den bransch vi valt att undersöka befinner sig på en mogen marknad 
med många aktörer och intensiv konkurrens. I detta stadium måste företagen utveckla en 
lyckosam marknadsstrategi för att nå långsiktig överlevnad. Kontakt på Internet innebär 
en viss risk vilket medför att det är viktigt för företag att skapa långsiktiga relationer med 
redan befintliga kunder. Det innebär att marknadsstrategierna marknadsutveckling och 
marknadsmixen inte är aktuella för objekten i denna undersökning då de inte fokuserar på 
långsiktiga relationer eller god kommunikation. Strategierna marknadsutveckling och 
marknadsmixen är dessutom inte kundorienterade. Det naturliga valet faller på 
produktutveckling. 
 

 
 
 
 
                                                 
34 P.Kotler s 521, 2001 
35 Ibid s. 522 
36 Ibid s. 523 
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3.5.1 Produktutveckling 
 
Utifrån de fenomen vi tittar på faller det sig naturligt att välja produktutveckling. 
Vi har tidigare nämnt att produktutveckling avser som strategi att ändra en redan 
existerande produkt. Företagen kan exempelvis välja att ändra egenskaper, utseende eller 
kvalité för att attrahera kunder.  
En produktutvecklingsprocess indelas oftast i ett antal delprocesser som exempelvis: 
ídésökande, ekonomisk analys, produktutveckling, produkttest och lansering.  
Av dessa är idésökande och produktutvecklingen kärnprocesserna medan de andra anses 
vara stödprocesser.37 
 
Strategin utgår från att man kan överträffa sina konkurrenter som har samma pris och 
kvalitet på sina kärnprodukter genom att förse kunderna med en mängd olika tjänster 
utöver själva kärnprodukten.38 
 
Utöver att ta stöd i marknadsanalyser och kartläggning av existerande resurser kan man 
enligt samma författare ställa diverse kvalitetsmål för produktutvecklingen. Det krävs 
även strategisk riktlinje för utvecklingen. Det finns många olika strategier men vi väljer 
att ta uppföljande: 

• Serviceorienterad strategi är när företag erbjuder en utökad service till 
konsumenterna där tjänsten kommer i första hand.  

• Varuorienterad strategi innebär att produkten är det primära och alla tjänster 
anpassas till den. 

• Prisorienterad strategi innebär att företagen konkurrerar genom priset där 
företagets produkt och service anpassas till det låga priset. 39 

 
För kunden är det viktigt att företaget tillhandahåller en viss kvalité på sina tjänster. 
Christian Grönroos diskuterar teknisk och funktionell kvalitet samt företagets profilering.  
Grönroos förespråkar att ett företags erbjudande bör leda till ett, ur kundens uppfattning, 
önskat tekniskt resultat. Om man exempelvis ska gå på restaurang förväntas god mat. 
Upplever inte kunden detta har företaget inte lyckats att leverera en god teknisk kvalité.40  
Funktionell kvalité är viktigt när ett företag erbjuder en tjänst. Det innebär alla 
komponenter utöver den tekniska kvaliteten. Vi exemplifierar med en restaurang igen då 
maten är den tekniska kvalitén och där servitörens bemötande, andra gäster och lokalen är 
den funktionella kvalitén. Den funktionella kvalitén är av stor betydelse då en kund inte 
kommer komma ihåg den goda maten han fick ifall servicen var dålig.41 
Ett företags profil påverkas av den tekniska och funktionella kvalitén. Har ett företag 
dålig profil kan eventuella brister i den tekniska eller funktionella kvalitén från kundens 

                                                 
37 C. Grönroos s. 102, 1996 
38 C. Grönroos s. 15, 2002 
39 C. Grönroos s. 106, 1996 
40 Ibid s. 104-105 
41 Ibid s.105 
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sida upplevas högre. Har företaget en god profil kan detta hjälpa vid eventuella brister då 
de möts med större acceptans och mer ses som ett undantag.42 
För att ett företag skall kunna utveckla sin tjänst så att kvaliteten motsvarar kundens 
önskemål behöver man först se över företagets resurser för att kontrollera att man har 
möjlighet att motsvara marknadens krav. Ibland behöver företaget även omprofilera sig 
ifall den inte överensstämmer med den profil företaget önskar ha. Det är mycket viktigt 
att företaget är medvetet om hur kunder upplever kvaliteterna av företagens tjänst. 43 
 
Samspelet mellan kund och företag är en process som resulterar i den upplevda tjänsten. 
För att kunna möta kundens behov och med sin tjänst erbjuda lösningar som passar 
kunden behöver strategin utvecklas med fokus på företagets kunder och marknad. Det 
viktigaste är att man utvecklar sin tjänst utifrån ett behov och önskemål som verkligen 
existerar. Detta skall vara av högsta prioritet i samspel med företagets tekniska och 
ekonomiska resurser. Bortser man från marknadens behov kan produktutvecklingen bli 
styrd av företagets befintliga resurser och då få problem att möta marknadens krav.44 
 
Internet är generellt där varje ny utvecklad affärsidé kopieras med rekordfart. Detta 
medför att företagens kärnprodukt eller tjänst på intet sätt blir unik. Med hjälp av 
produktutvecklingen kan företag med kunders behov i fokus skapa för kunden värdefulla 
attribut till exempel extra säkerhetsåtgärder. Då oseriösa företag och individer kan 
komma att skada vårt undersökningsobjekt är valet av strategi av yttersta vikt. Att skapa 
en seriös profil, att den tekniska plattformen är bra och att ytterligare tjänster är 
utarbetade ut ifrån en modell baserad på kunders önskemål är extra viktigt då tjänsten 
medför en risk. För att ett tjänsteföretag ska kunna nå långsiktig överlevnad är det viktigt 
att de blir kundorienterade och för en kommunikation med kunderna vilket är 
grundstenarna i strategin produktutveckling.  
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Ibid s 105 
43 Ibid s. 107 
44 Ibid s. 107 
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3.6 Värdestjärnan 
 
I motsats till den klassiska värdekedjan där produktionen ses som ett resultat till kunden 
går man med hjälp av värdestjärnan mot ett mer kundorienterat värdeskapande. Kunden 
bör vara företagets viktigaste partner där företagets produktion skall ses som ett bidrag 
till denna partner snarare än slutmålet för resultatet. En av företagens viktigaste uppgift är 
då att förstå vad kunden uppfattar som värde vilket är möjligt vid en mer integrerad och 
nära relation mellan kund och företag. Det är även viktigt att företaget ser alla olika delar 
som skapar ett värde för kunden och inte enbart den del man själv bidrar med.45 Som 
visas i figur 2 är alla pilar (delar) av värde för kundens totala värdeskapande process. 
 
Då vårt undersökningsobjekt är verksam i en turbulent miljö med intensiv konkurrens, 
överetablering samt en daglig rapporterande osäkerhet är det extra viktigt att veta vad 
kunder värderar högst. Enligt ”värdestjärnan” bör alla delar som påverkar kunden beaktas, 
bearbetas och försöka förstås. Då en stor del av Internetdejtingföretagens verksamhet 
påverkas av andra aktörer, individer och medierapporteringar är värdestjärnan extra 
viktig. Detta för att företagen ska kunna förstå hur dessa externa delar påverkar kundens 
värdeskapande process. 
 
 
Klassisk värdekedjan   
 
 
 
 
  
Värdestjärnan visar hur 
olika aktörer bidrar till 
kundens värdeskapande 
process.                                          
                                  
 
 
                                Figur 2: Värdestjärnan  
                                          Källa: Richard Normann 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 R. Normann s. 92-94, 2001 

Värde 
Skapande
process 



 18

3.6 Involvering 
 
Involveringsteorin behandlar den beslutsprocess som en konsument går igenom vid ett 
köp av en produkt/tjänst. Involveringsteorin är ett effektivt verktyg för företagen att 
skapa en förståelse för vilken process kunder genomgår vid ett köp av en produkt eller en 
tjänst. Inom involveringsteorin kan en kund vara hög respektive –låg involverad. 46 
 
3.6.1 Hög involvering 
 
När en konsument är hög involverad lägger denne mycket tid på informationsökning för 
att skapa sig en uppfattning om produkten vilket innebär att en attityd skapas innan köpet 
genomförts. Oavsett vilken produkt kunden avser att köpa tillkommer en risk hos kunden 
som är personlighetsbaserad. 47 
Det finns fem olika typer av risk. 

- Funktionell risk, kommer jag att bli nöjd med produktens funktionalitet?  
- Finansiell risk, har jag råd med den här produkten eller bör jag köpa en billigare? 
- Fysisk risk, kan produkten skada något annat jag äger eller mig själv? 
- Social risk, kommer mina vänner och kollegor bli imponerade av produkten? 
- Ego risk, kommer jag själv bli tillfredställd med produkten?48 

 
Bilar, hus och försäkringar är exempel på en hög involverad produkt där konsumenten 
med all sannolikhet kommer att utsättas för en finansiell risk såväl som en ego risk. 

 
 
 
                           Figur 3: Hög involvering vid beslutsprocessen 
                                         Källa: Chris Fill  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 C Fill s. 96, 2002 
47 Ibid s. 100 
48 Ibid s. 94 
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3.6.2 Låg involvering 
 
En konsument som är låg involverad kännetecknas av begränsad informationssökning 
innan köpet genomförs. En ytterligare skillnad i jämförelse med hög involvering är att en 
attityd uppkommer först efter att konsumenten provat produkten. Låg involverade 
produkters gemensamma kännetecken är att de är billiga vardagsvaror med liten variation. 
Priset kan bli den avgörande faktorn för en konsuments köp eftersom låg involverade 
produkters attribut är relativt homogena. Det är viktigt att företagen har en upprepande 
kommunikationen med förhållandevis lite informationsinnehåll eftersom det inte är av 
någon större relevans för konsumenten. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figur 4: Låg involvering vid beslutsprocessen 
                                       Källa: Chris Fill 
 
För att veta hur företag skall utveckla en produkt och vad kunder söker är det viktigt att 
veta hur involverade de är. Vårt undersökningsobjekt erbjuder en tjänst som är högt 
involverade och där kunderna tar en risk på flera olika plan vid användandet samtidigt 
som den tillgodoser ett av våra mest elementära behov. För att behovet skall vara större 
än risken man tar är det viktigt för företagen att erbjuda en så pass hög säkerhet genom 
kommunikation för att kunder skall kunna hantera risken. För att kunna minska kunders 
upplevda risk behöver kunder uppleva att företagen har kontroll över sin verksamhet och 
dess medlemmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Ibid, s. 102-103 
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3.7 Teoretiskt synsätt på marknadsföringsstrategier 
 
3.7.1 Relationsmarknadsföring kontra transaktionsmarknadsföring 
 
Transaktionsmarknadsföring har länge varit det främsta synsättet och innebär att företaget 
har själva transaktionen, vara mot pengar, i fokus och tar således inte hänsyn till 
relationen mellan företag och kund. En annan viktig del av transaktionsmarknadsföringen 
är att kunder ses som utbytbara, förlorar man en kan man genast ersätta denna med en ny. 
50 Den största delen av marknadsföringen är inriktad på att få kunder att köpa företagets 
varor. Denna form av marknadsföring står i relation till marknadsstrategin 
marknadsmixen. En långsiktig relation mellan kund och företag anses enligt detta synsätt 
inte viktigt och man beaktar heller inte kundens önskemål.51 
I början av 1980-talet växte ett nytt synsätt fram som går ut på att man sätter relationen 
mellan företag och kund i första hand. Relationsperspektivet fokuserar inte på enskilda 
transaktioner mellan aktörer utan fokuserar på kundrelationer och affärsrelationer och ser 
denna relation som det centrala fenomenet.52 Med relationsmarknadsföring utesluts inte 
transaktioner mellan företag och kund men ses som ett resultat av en relationsprocess där 
varan produceras utifrån kundens behov. För tjänsteföretag är denna teori naturlig att 
tillämpa.53 
Det har gjorts en undersökning av Gwinner, Gremler och Bitner av de fördelar som en 
kund får ut av en relation med ett tjänsteföretag. Enligt undersökningens resultat kan det 
finnas följande fördelar: 

• Säkerhet innefattar att kunderna upplever en minskad oro, ett förtroende och 
en tillit till leverantören. 

• Sociala fördelar kan vara att kunden blir igenkänd av personalen och skapar 
en relation till dem.  

• Särskilda förmåner är exempelvis att kunden är en hög prioriterad kund som 
får specialpriser av företaget. 

Enligt undersökningen ansåg kunderna att säkerheten var den viktigaste fördelen med 
relationsmarknadsföring.54 
 
Författarna menar att ett företag som använder sig av en relationsstrategi har en fördel 
gentemot sina konkurrenter då dess kunder valt att ansluta sig till dem eftersom de 
upplever en trygghet. Det är viktigt för företaget att övertyga kunden genom relationer att 
de gjort rätt val genom att välja dem. Säkerhet är en viktig faktor för att kunna skapa 
fungerande och långsiktiga relationer.  
Sociala relationer kan exempelvis skapas genom att erbjuda kunden en egen 
kontaktperson på företaget vilket ger kunden känslan om att bli extra omhändertagen. 
Graden av sociala relationer går hand i hand med kundens uppfattning om säkerheten.  

                                                 
50 R.P. Bagozzi s 36, 1975 
51 C. Grönroos s. 10, 1996 
52 Ibid s. 56 
53 Ibids. 12 
54 C. Grönroos s. 49, 2002 
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Det primära för företagen är att inse att skapandet och underhållandet av relationerna med 
kunderna är deras fördelar utöver själva kärnerbjudandet vilket innebär att kundernas 
totala värde ökar med relationerna som företagen erbjuder. 55  
 
Internetdejtingföretagen befinner sig i en turbulent miljö med många aktörer vilket gör att 
relationen med befintliga kunder blir mycket viktig. Att skapa kortsiktiga relationer och 
se kunder som utbytbara är inte att föredra i det klimat som råder för 
Internetdejtingföretagen i dag. Man bör istället fokusera på att använda sig av 
relationsmarknadsföring för att genom relationen skapa den trygghet kunder behöver. 
Med transaktionsmarknadsföring är inte kunders önskemål i fokus vilket tyder på att 
synsättet inte bör tillämpas av undersökningsobjekten. 
 
3.8 Teoretisk syntes 
 
Den bransch vi valt att undersöka befinner sig i mognadsfasen och vi anser det därför 
nödvändigt att ge en förklaring till den mognadsfasen ingår i, vilket är produktlivscykeln. 
Det är även av vikt för undersökningen att veta vilka faser företag enligt 
produktlivscykeln går igenom. Detta är av intresse då dessa faser har förkortats för 
företag verksamma på Internet. En ny bransch får nu med rekordfart många aktörer och 
intensiv konkurrens då man med små medel och liten kunskap kan starta upp en 
verksamhet.  
För att kunna överleva den turbulenta miljö som mognadsfasen innebär behövs 
välutvecklade strategier. Det finns tre olika marknadsstrategier ett företag kan tillämpa. 
De kan välja att ompositionerna sig så att de attraherar ett större marknadssegment eller 
ta hjälp av marknadsmixen med de fyra P:na plats, produkt, promotion och pris. Med 
marknasmixen söker företagen under en kortsiktig period öka antalet kunder genom att 
erbjuda exempelvis tävlingar eller under en viss tid utökad service. Syftet är att attrahera 
nya kunder men strategin bortser från den framtida relationen till kunder eller relationen 
med redan befintliga kunder. Då vårt undersökningsobjekts problem är dess 
verksamhetsområdes osäkerhet och andra oseriösa aktörer är vi av den uppfattning att de 
bör välja den tredje strategin produktutveckling. Det är med den osäkerhet som råder 
mycket viktigt för företagen att utifrån kundens perspektiv utarbeta produkten.  
För att veta vad kunderna söker och hur involverade de är i produkten använder vi oss av 
involveringsteorin. För att på bästa sätt använda sig av produktutveckling bör man veta 
om kunderna anser att den produkt eller tjänst man erbjuder enligt teorin är hög eller låg 
involverad. Om kunderna uppfattar att de tar en stor risk vid användandet måste 
marknadsföringen, kommunikationen och utbudet av information till kunderna 
exempelvis öka. Är fallet det motsatta bör företagen använda sig av annan typ av 
marknadsföring och kommunikation. 
Då den tjänst våra undersökningsobjekt erbjuder starkt påverkas av externa faktor som 
exempelvis medierapportering är det viktigt att använda värdestjärnan. Företagens andra 
medlemmar, omgivande aktörer, medias rapportering samt den teknik som används är 
faktorer som starkt påverkar en kunds värdeskapande process vid användning av tjänsten. 
Ska ett företag använda sig av en kundorienterad strategi och marknadsföring måste 

                                                 
55 Ibid s. 49 
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företaget ha stor kunskap och förståelse över alla de delar som bidrar till kundens 
värdeskapandeprocess.  
Vi är av den uppfattning att vårt undersökningsobjekt erbjuder en tjänst som är hög 
involverande. Att ta och skapa kontakter med nya människor medför automatiskt att vi tar 
en risk för vårt ego såväl som att vi utsätter oss för fysisk risk. Kunderna bör därför enligt 
teorin inte vara priskänsliga utan istället sätta sin säkerhet i fokus och därmed välja det 
företag som bäst kan reducera risken.  
För att företag bäst ska kunna integrera med sina kunder och utifrån sin relation på bästa 
sätt utveckla sin produkt bör man använda sig av relationsmarknadsföring. Detta synsätt 
sätter kundens önskemål i fokus och söker genom att ha varje del av företaget 
kundorienterat för att på bästa sätt erbjuda en produkt eller tjänst mer attraktiv än sina 
konkurrenters. För företag endast verksamma på Internet är relationsmarknadsföring 
extra viktigt att använda då oseriösa aktörer i större utsträckning påverkar den enskilde 
aktören. Internet har även medfört att företagen blir passiva då första initiativet till en 
relation tas av kunden. Det är därför viktigt för företagen att utveckla och sörja för 
långvariga relationer med redan befintliga kunder då passitiviteten inte är fördelaktig då 
man ständigt strävar efter nya kunder. Har man hög involverade kunder är även 
relationsmarknadsföring att föredra då nyckelorden är trygghet, lojalitet och säkerhet 
vilket är just de saker som hög involverade kunder söker.  
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                                Figur 5: Modell av den teoretiska syntesen 
                                                   Källa: Egen konstruktion       
                                     
 
3.9 Teoretiska referensramen 
 
Undersökningens syfte är att med hjälp av en fallstudie analysera och utvärdera 
Internetdejtingföretagens marknadsstrategier ur ett säkerhetsperspektiv 
 
För att kunna uppnå syftet har vi valt att ta ut faktorer ur teorierna som är av relevans för 
undersökningens problem. Intervjufrågorna har utarbetats utifrån teorierna: involvering, 
värdestjärnan och marknadsstrategin produktutveckling. Enkätundersökningen och 
intervjuernas frågor är baserade på relevanta faktorer ur teorierna i syfte att besvara 
undersökningens problemfråga: Vilken effekt har säkerheten på Internetdejtingföretagens 
långsiktiga överlevnad? 
 
Nedan följer figur 6 där de faktorer som är primära för undersökningen presenteras. 
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 Figur 6: Modell av den teoretiska referensramen 

             Källa: Egen konstruktion 
 
                                                                                                                                                                                                

 
Involveringsteorin 

• Behov/risk 
• Hantera risk 
• Kontroll 

 

 
Värdeskapande 

• Kunders upplevda värde 
• Företagens upplevda värde 

 
 

 
Produktutveckling 

• Företagens kommunikation 
• Kunders upplevda 

kommunikation med företaget 

LYCKOSAM MARKNADSTRATEGI 



 25

 
4 Empiri 
 
I följande avsnitt presenteras de intervjuer som har genomförts med de tre företagen 
inom branschen Internetdejting. Strukturen bygger på de tre olika frågeområdena: 
företaget, branschen och Internet som bifogas i intervjuguiden. Samt en sammanställning 
av de 45  medverkande  i enkätundersökningen. 

 
4.1 Företaget 
 
I följande avsnitt presenteras varje enskilt undersökningsobjekts historik, tjänst samt 
långsiktiga mål. All information som presenteras i empirin är  inhämtat vid respektive 
intervju. 
 
4.1.1 Match 
 
Informationen har samlats in under en besöksintervju 2005-11-03 med Helena Ehnbom, 
marknadschef på Match. Avsnittet är baserat på  intervjuguidens första frågeområde: 
företaget. 
 
Match grundades i USA 1995 och ägs av IAC, Interacted Corp., som är ett amerikanskt 
börsnoterat företag. Match etablerades i Sverige 2003 och är idag verksamt i 32 länder på 
18 olika språk.  
Under den tioårsperiod som företaget varit verksamt har det haft en organisk tillväxt 
vilket innebär att man haft en normal tillväxt och inte anställt personal över sin förmåga. I 
Sverige är kontoret beläget i Stockholm där totalt åtta personer arbetar varav fyra är 
heltidsanställda. Företaget har idag 500 000 medlemmar men siffran är en aning 
missvisande då man inte vet hur många medlemmar som är aktiva. En trolig förklaring 
till att det är svårt att veta den exakta siffran är att medlemmarna är aktiva i perioder 
vilket gör det svårt att uppskatta hur många som är aktiva för tillfället.    
 
Match dejtingssytem fungerar enligt följande fem steg:  

1. Medlemmarna registrerar sig gratis på hemsidan. 
2. Det är gratis att lägga upp en profil om sig själv. 
3. Det är gratis att söka partner bland andra medlemmar. 
4. Det är gratis att skicka ett förutbestämt meddelande till någon annan medlem. 
5. Vill man ta kontakt med en medlem så kostar det.  
 

Medlemsavgiften för en månad är 249 kronor, tre månader 599 kronor och för sex 
månader 899 kronor. När en medlem lägger upp sin profil tar det 48 timmar innan den 
blir godkänd. Godkännandet av en profil är en stark företagspolicy vilket innebär att om 
en medlem inte blir godkänd får denne ändra sin profil tills den blir godkänd av företaget. 
Det är en process tills Match anser att profilen är tillräckligt bra för att läggas upp på 
deras sajt.  
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Match är idag marknadsledande tillsammans med Spraydate men deras långsiktiga mål är 
att bli marknadsledande även varumärksmässigt vilket i dag är Lovesearch och Spraydate.  
 
Match anordnar inga events för sina medlemmar eftersom de anser att detta går emot 
vad Match vill står för som varumärke. En ytterligare anledning till att företaget inte vill 
anordna events är att medlemmarna själva inte vill exponeras som singlar. Om man 
exponerar sina medlemmar på ett sådant sätt som events blir det mer ett stigma kring att 
en person är singel. Match erbjuder däremot tävlingspriser till medlemmarna med 
exempelvis resor till Paris eller middagar. 
Match har den högsta månadsavgiften i branschen vilket är något som de själva anser är 
bra då det innebär en seriös kontaktsajt. 

 

4.1.2 Lovesearch 
Informationen har samlats in under en besöksintervju 2005-11-15  med Bea Ståhl, vice 
VD på Lovesearch. Avsnittet är baserat på  intervjuguidens första frågeområde: företaget. 
Lovesearch grundades 1999 av Camilla Thulin och Dominica Perzynski som tillsammans 
hade TV-projektet Lovesearch på Kanal 5. Ägarna till Lovesearch är i dag Kanal 5, ett 
riskkapitalbolag vid namn Investeringfabriken samt några privat aktieägare. Lovesearch 
var det första Internetdejtingföretaget i Sverige där alla var betalmedlemmar. Sedan år 
2004 kan även gratismedlemmar ansluta sig till Lovesearch. Företaget hade år 2001 totalt 
12 anställda i Sverige, Norge och Danmark. I dag finns endast de anställda i Sverige kvar 
och kan i Norge och Danmark endast nås via hemsidan. Lovesearch har under 25  000 
aktiva medlemmar vilket är ca en fjärdedel av företagets totala databas.  

Lovesearch tillhandahåller två olika dejtingsystem nätdejting och personlig matchmaking. 
I nätdejtingen kan medlemmarna välja mellan bas som är gratis men medför att 
medlemmarna har begränsade funktioner eller guld där medlemmarna har tillgång till 
alla funktioner och kostar 149 kronor per månad. Personlig matchmaking är en tjänst 
som är off-line och heter Lovesearch Platinum där företaget träffar den personen som 
vill hitta en kärlekspartner blir intervjuad. Därefter försöker företaget hitta en matchning 
i sin databas som blir kallad till kontoret för en intervju av en person som är utbildad 
inom beteendevetenskap. Medlemmarna har två paket att välja mellan. Det första paketet 
innehåller två dejter där personen blir fotograferad och intervjuad. Paketet kostar 4900 
kronor. I det andra paketet får man fyra dejter, makeover, en dag på ett spa och en 
personal shopper till ett pris av 8900 kronor. Loversearch kontrollerar inte 
medlemmarnas profiler. Däremot scannar de varje dag av profilerna efter ord som inte 
anses passande en profil på Lovesearch. Medlemmarna blir då ombedda att ändra sin 
profil eller bli utkastad från sajten. Företagets långsiktiga mål är att växa och uppdatera 
kontaksajtens funktioner, uppdatera sajten, marknadsföra sig mer i media och att deras 
Platinum tjänst ska bli framgångsrik. Företaget anordnar relativt många events bland 
annat speed dating, där medlemmar sitter runt ett bord och flyttar på sig kontinuerligt 
och får en pratstund med någon annan medlem. De arrangerar även julbord, kryssningar 
och fester på diverse krogar i Stockholm som de har samarbete med.  
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4.1.3 Mötesplatsen 
Informationen har samlats in under en telefonintervju  2005-11-17  med Michael 
Josander, VD  på Mötesplatsen. Avsnittet är baserat på  intervjuguidens första 
frågeområde: företaget. 
Mötesplatsen grundades 2001 av Börje Börjesson och har haft en kontinuerlig tillväxt på 
fyra år. Mötesplatsen köptes nyligen av Aftonbladet och de norska företagen VG och 
Finn och planerar nu att växa genom att nyttja de stora distributionskanalerna men tanken 
är att nischen skall vara densamma. Kontoret är beläget i Varberg och företaget har totalt 
10 anställda både på hel- och deltid. Företaget har mellan 75 000-80 000 aktiva 
medlemmar. Registrerade medlemmar som inte varit aktiva på en månad rensas 
automatiskt ut ur datasystemet vilket innebär att medlemmarna på Mötesplatsen är 
medvetna om att de är bland aktivt sökande människor. 
 
Om man vill bli medlem på Mötesplatsen måste man först registrera sig. Sedan kan man 
söka bland tänkbara partners och under 3 dagar får man gratis kontakta andra 
medlemmar. Efter det måste man bli VIP-medlem för att kunna kontakta andra vilket 
kostar 90 kronor i månaden. Mötesplatsen arrangerar events för sina medlemmar som 
exempelvis vinprovning och utlandsresor. Mötesplatsen anser sig vara topp tre 
tillsammans med Match och Spraydate och deras långsiktiga mål är att bibehålla sin 
position på marknaden. 
 
4.2 Branschen 
 
I följande avsnitt presenteras varje enskilt undersökningsobjekts uppfattning om 
branschens tillväxtpotential, marknadsföring samt dess konkurrenssituation. 
 
4.2.1 Match 
 
Informationen har samlats in under en besöksintervju 2005-11-03 med Helena Ehnbom, 
marknadschef på Match. Avsnittet är baserat på  intervjuguidens andra frågeområde: 
branschen. 
 
Enligt Match har Internetdejting funnits relativt länge i Sverige och har inte vuxit 
betydligt den sista tiden. Däremot har media nyligen börjat uppmärksamma den som ett 
nytt fenomen vilket Match anser är mycket bra för branschen i helhet. Enligt företaget har 
branschen en stor tillväxtpotential eftersom det idag finns två miljoner ensamhushåll i 
Sverige varav enbart en miljon kontaktat någon via nätet.  
Match anser att det är en svår bransch att marknadsföra sig i eftersom det handlar om 
människors integritet och känslor. Samtidigt är det en tacksam tjänst att förmedla 
eftersom kärlek och relationer är något alla människor är i behov av.  
Konkurrensen anser de för tillfället är bra eftersom alla Interntdejtingföretag har intagit 
olika positioner vilket innebär att de samexisterar på ett bra sätt. Om ett företag däremot 
flyttar sin position leder det till att konkurrensen bli betydligt intensivare. 
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4.2.2 Lovesearch 
 
Informationen har samlats in under en besöksintervju 2005-11-15 med Bea Ståhl, vice 
VD på Lovesearch. Avsnittet är baserat på  intervjuguidens andra frågeområde: 
branschen. 
 
Lovesearch är av den uppfattningen att branschen inte vuxit betydligt den senast tiden 
däremot har media uppmärksammat Internetdejting vilket i sin tur leder till att 
acceptansen bland människor blivit större. Branschen började växa med rekordfart 2004 
och antas fortsätta växa men inte alls i samma takt som tidigare. 
Lovesearch anser att det är en svår bransch att marknadsföra sig i eftersom det lätt blir 
klichéaktigt. Aktörerna på marknaden tar till samma slagord för att nå 
kunderna: ”Höstkärleken eller saknar du någon att träffa.”   
Konkurrensen blev betydligt intensivare när Match tog sig in på marknaden, vilket gjorde 
att aktörerna kritiskt började granska sina egna priser och tjänster. I dagsläget har dock 
aktörerna på den svenska marknaden intagit sin egen position och inriktar sig på vad de 
gör bäst vilket leder till ett relativt bra samspel. Nyligen har många av företagen börjat 
marknadsföra sig i media vilket sätter en press på konkurrenterna. 
   
4.2.3 Mötesplatsen 
 
Informationen har samlats in under en telefonintervju 2005-11-17  med Michael 
Josander, VD  på Mötesplatsen. Avsnittet är baserat på  intervjuguidens andra 
frågeområde: branschen. 
 
Enligt Mötesplatsen har branschen vuxit konstant sedan år 2000 och kommer att fortsätta 
växa men inte alls lika mycket eftersom marknaden nu blivit mogen. 
Företaget är av den uppfattningen att det inte är svårt att marknadsföra sig men att det är 
viktigt att inte trycka på att människor är ensamma och därför behöver deras tjänst.  
Företaget anser att konkurrensen både är tydlig och intensiv på marknaden. Som företag 
bidrar det till att man kämpar för att inneha en så bra position som möjligt och med en så 
stor volym som möjligt.  
 
4.3 Internet  
 
I följande avsnitt presenteras varje enskilt undersökningsobjekts uppfattning om Internet 
som arbetsområde, dess nackdelar och fördelar samt de eventuella problem Internet 
medför. Avsnittet har noggrant utformats i relation till enkätundersökningen, då avsnittet 
främst belyser undersökningens problemfråga. 
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4.3.1 Match 
 
Informationen har samlats in under en kompletterande besöksintervju 2005-12-09 med 
Helena Ehnbom, marknadschef på Match. Avsnittet är baserat på  intervjuguidens tredje 
frågeområde: Internet. 
 
Match är av den uppfattning att Internet inte är ett osäkert medel vid kontaktsökning. 
Söker man kontakter via nätet får man oftast namn, bakgrundsinformation och har oftast 
haft en del mailkontakt med personen innan man träffar denna i verkligheten. Oftast har 
man mer information och har haft mer kontakt än om man möts på ”traditionellt” sätt på 
exempelvis krogen. Använder man sunt förnuft är osäkerheten med anonymiteten inte ett 
problem. En annan fördel med att kontakta via Internet är att många människor blir mer 
försiktiga då man har anonymiteten i bakhuvudet.  

Att kunna vara anonym vid ett första möte som forskare Anthony Jurich förespråkar 
passar den svenska kulturen håller Match med om. I Sverige är man inte lika 
kontaktsökande, ger inte lika lätt komplimanger och är inte lika utåtriktade som i 
exempelvis södra Europa. Det är därför att föredra att stegvis och i text kommunicera 
med nya kontakter när ett band redan skapats innan mötet sker i verkligheten.  

Det finns fler uppgifter om de medlemmar som är betalande då en transaktion mellan 
företaget och kunden innehåller information. Dock tas inte fler personuppgifter om 
betalande medlemmar. Alla medlemmar måste lägga upp en mailadress. Match går aldrig 
in och tittar på medlemmars personuppgifter ifall det inte finns en specifik anledning till 
det. Match kan inte följa två medlemmars konversation eftersom de anser att det strider 
mot medlemmarnas integration. När medlemmarna skickar mail till varandra går det 
genom Matchs egna system och ersätter den riktiga mailadressen med 1234567. Detta för 
att inte ha möjlighet att hänga ut någon eller lägga ut en profil med någon annans adress. 
När man registrerat sig hos Match får man ett mail som ska konfirmeras så att Match vet 
att man uppgett rätt mailadress. 

Att inte låta sitt företag och den bransch Match verkar i svartas ner av oseriösa aktörer 
ser Match som en utmaning att bli ännu bättre. De som är seriösa måste vara snäppet 
seriösare och på bästa sätt få ut sitt budskap om vad företaget står för. Match tror inte att 
negativa nyheter påverkar människor då kunskapen om Internet höjts avsevärt.  

Oseriösa aktörer finns i alla branscher och med människors ökade kunskap att kunna sålla 
bort de aktörer som är oseriösa är inte det ett problem. Att Internet blivit en plattform för 
bedrägerier gör bara att de som är seriösa måste arbeta hårdare för att öka säkerheten. 
Match är av den uppfattningen att media gärna skapar mer problematik än vad som 
verkligen finns. Internet ses ofta som något farligt och osäkert men det som försiggår på 
Internet händer även i vekligheten. Match anser att deras produkt talar för sig själv och 
inte påverkas av oseriösa aktörer. 

För att lättare kunna identifiera den man har kontakt med via Internet kan man inför 
mötet ta reda på så mycket information som möjligt. Stegvis kan utlämnandet av 
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information bli större allt eftersom tilliten och kännedomen mellan två medlemmar ökar. 
Möjligheten finns att söka på medlemmen på ”Google” för att hitta information.  
Generellt sätt är kontakt via Internet säkrare då man lärt känna insidan innan man går 
på utsidan och således lägger ner mer tid på att lära känna varandra. 

Matchs primära uppgift är att se till att medlemmarna känner sig trygga när de tar 
kontakt via deras sajt men hur deras möte i verkligheten går till är utanför Matchs 
ansvarsområde. Match har ett antal säkerhetsråd de ber medlemmarna följa. De är: 
träffas på offentlig plats, inte ge ut kontaktdetaljer om sig själv innan man setts ett par 
gånger, ha med mobiltelefon, be en kompis ringa och kolla att allt är bra, gå hem själv 
och att inte åka till en annan stad för att träffa någon ny. Det är även viktigt att använda 
sitt sunda förnuft. 

Match anser inte att deras höga medlemsantal är ett säkerhetsproblem. Det är det som är 
kärnprodukten och att minska den kritiska massan skulle urholka den. 

God kundservice är A och O för ett företag där även säkerheten ingår. Match tror att det 
viktigaste för medlemmarna är de andra medlemmarna på sajten vilket är produkten.   

Match har varit tvungen att utesluta medlemmar som inte följt företagets policy det har 
exempelvis varit att de lägger upp halvnakna bilder, sexkommentarer i sin profil etc. De 
förbehåller sig rätten att utesluta människor som inte följer de regler som gäller. Får 
Match upprepade klagomål på en medlem tar de beslut om medlemmen skall uteslutas 
eller inte. Match får oftast veta om någon beter sig illa då medlemmarna är duktiga på 
att rapportera och på så sätt hjälpa varandra.  

4.3.2 Lovesearch 

Informationen har samlats in under en kompletterande besöksintervju 2005-12-09 med 
Bea Ståhl, vice VD på Lovesearch. Avsnittet är baserat på  intervjuguidens tredje 
frågeområde: Internet 
 
Lovesearch medger att det finns en viss risk med att kontakta någon genom Internet 
eftersom man inte vet vem som döljer sig bakom profilen. Samtidigt är det inte mer 
riskfyllt än att träffa någon på krogen som man inte känner. Det handlar om att ha sunt 
förnuft när man Internetdejtar. 
 
Lovesearch anser att anonymiteten på Internet passar svenskar bra eftersom människor 
då har en möjlighet att vara mer försiktiga och lära känna varandra på webben innan de 
träffas i verkligheten. De behöver inte utelämna sig själva på samma sätt eller vara lika 
sociala som i verkligheten. 
 
När en person vill bli medlem hos Lovesearch måste de uppge namn, personnummer, 
telefonnummer och mailadress. Den som önskar att bli guldmedlem måste även uppge 
transaktionsnumret på kontokortet. 
 
Relativt nyligen gjorde svenska polisen ett stort tillslag mot ett antal bordeller i 
Stockholmsområdet. I samband uppdagades det att bordellerna använder kontaktsajter på 
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Internet som medel för att nå ut till kunderna. Lovesearch är av den uppfattning att 
oseriösa aktörer inte sprider ett dåligt rykte i kunders medvetande då de befinner sig i en 
helt annan kategori. Det är lätt att ”klicka in” på oseriösa kontaksajter medan människor 
vet vad de kan få när de söker på seriösa kontaksajter. Lovesearch känner sig inte hotade 
av att oseriösa aktörer ska ge branschen dåligt rykte och genom det hota dess överlevnad.     
  
Lovesearch anser att man kan ta del av personlig information genom att söka 
på ”Google”. Detta var inte möjligt innan Internet och därmed har Internet gjort 
kontaktandet säkrare. Möjligheten finns att leka ”detektiv” innan man möter någon. 
 
På hemsidan har Lovesearch lagt ut säkerhetsråd som de uppmanar medlemmar att följa. 
Medlemmarna har en mailadress på Loveserachs hemsida och för att kunna läsa sina mail 
måste man logga in på Loveserchs hemsida. Medlemmarna ser således aldrig någon 
personlig mailadress i profilerna. Uppträder någon på ett dåligt sätt har Lovesearch låg 
toleranströskel. Polisanmälningar har gjorts på de så kallade Nigeriabreven och en man 
som la upp porrbilder. Inga våldsbrott har dock förekommit. 
 
Att ha färre medlemmar och på så sätt lära känna dessa bättre är något Lovesearch gör 
med sin Platinumtjänst. Då ökar säkerheten eftersom företaget är högt engagerad och 
har större kontroll om vad som händer på sin sajt. 
 
Största risken när man Internetdejtar är att man inte vet vem personen är. Lovesearch tror 
att det är det som oroar medlemmarna mest, att folk utger sig vara något de inte är. Det är 
således i vissa avseenden riskabelt. 
  
Att träffas på krogen är enligt Lovesearch osäkrare än att träffas på nätet. Man har ofta 
druckit alkohol och mötet är oftast slumpmässigt enbart grundat på fysisk attraktion. Tar 
man kontakt med någon via nätet har man haft kontakt ett par gånger och skaffat 
referenser innan man möts. Referenser tillfrågas inte sent på natten på en nattklubb. 
 
Om kunder betalar för en tjänst som endast finns på Internet är det extra viktigt att de får 
valuta för pengarna. Lovesearch anser att företagen bör erbjuda events, extra funktioner 
och andra erbjudande för att kunder ska uppleva att det är värt att betala för 
en ”abstrakt” tjänst. 
 
Lovesearch har kastat ut medlemmar ur sitt register även om detta är ytterst ovanligt. Det 
brukar oftast vara på grund av att medlemmen uppger sin privata mailadress i sin profil 
vilket strider mot företagspolicyn. Människor blir automatiskt medlem men profilerna 
scannas kontinuerligt av. Lovesearch söker efter snuskiga uttryck, personliga 
mailadresser eller för avslöjande foton.  
 
Det har förekommit att platinummedlemmar efterfrågat en bakgrundskontroll på den de 
ska på dejt med. Bland annat om Lovesearch kontrollerar om personen finns med i 
brottsregistret. Lovesearch har tagit efterfrågan i beaktande men har på grund av 
praktiska skäl inte realiserat denna tjänst. De tror dock att det kan komma inom några år.  
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4.3.3 Mötesplatsen 
 
Informationen har samlats in utifrån ett kompletterande frågeformulär 2005-12-13 med 
Karolina Riis marknadskoordinator på Mötesplatsen. Avsnittet är baserat på  
intervjuguidens tredje frågeområde: Internet. 
 
Enligt Mötesplatsen har acceptansen med att dejta på nätet ökat så pass att känslan av 
osäkerhet har minskat. Många dejtar regelbundet och hittar på så sätt sin livspartner. 
Dock finns säkert en del som är osäkra på om nätdejtingen verkligen leder någonstans. 
 
Att medlemmarnas engagemang är högt är något Mötesplatsen är övertygade om. Många 
kollar sin inkorg dagligen och ett genomsnittligt besök varar 45 minuter vilket tyder på 
lång närvaro när de är online. 
 
Mötesplatsen kontrollerar och läser igenom alla profiler. De skickar brev eller raderar de 
profiler som innehåller uppgifter som strider mot dess medlemsvillkor. De har just börjat 
använda ett E-postfilter där de profiler som innehåller E-mailadresser fastnar under 
rubriken magra profiler. Dessa publiceras inte på sajten förrän de har kollat igenom och 
godkänt dem. 
 
Om en person gör ändringar i sin presentation till exempel lägger till E-postadress efter 
det att de blivit medlemmar fastnar dem i E-postfiltret och måste kontrolleras på nytt.  
Mötesplatsen kontrollerar den elektroniska kommunikation som förs via deras sajt. 
 
Mötesplatsen låter sina medlemmar vara anonyma på sajten. Människor är medlemmar 
under ett fingerat namn vilket upplevs som positivt för många. När man väl lär känna den 
person man är intresserad av kan man berätta mer om sig själv och öppna upp sig lite mer. 
Det finns både för och nackdelar med att låta medlemmarna vara anonyma, en nackdel 
är att man kan registrera en ny profil flera gånger. Medlemmarna får endast ha en profil 
på mötesplatsen, vilket kräver extra uppmärksamhet. Mötesplatsen är av den uppfattning 
att användningen av personnummer skulle undvikas av vissa medlemmar som endast är 
inne på sajten för att ”tjafsa” med andra medlemmar. De tror att det är positivt att vara 
anonym.  
 
När personer registrerar sig anmäler de sig med en E-postadress annars är de helt 
anonyma. Skillnaden mellan gratis och betalande medlemmar är ganska stor. Gällande 
anonymitet är det dock ingen skillnad på att vara gratis eller vip-medlem.     
 
Mötesplatsen tror att negativa nyheter i media som exempelvis att sexsatjerna kan ha en 
inverkan även på deras verksamhet. Många som inte är intresserade eller engagerade i 
Internetdejting kan sammankoppla denna typ av verksamhet med sexsajter. De är dock 
noga med att endast ha seriösa medlemmar och erbjuda dem god support och tror därför 
inte att deras egen verksamhet har tagit någon skada. 
 
Att vara seriös och ha en seriös verksamhet har Mötesplatsen jobbat mycket med och tror 
därför inte att oseriösa aktörer kan skada dem. 
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Vad medlemmarna gör ute i verkligheten har inte Mötesplatsen med att göra. Deras 
ansvarsområde sträcker sig endast till hur de beter sig på sajten och att allt sker i sin 
ordning där. Mötesplatsen rekommenderar medlemmarna att lära känna varandra innan 
de träffas på riktigt. De anordnar även fysiska events där medlemmarna har möjlighet att 
träffas flera samtidigt och under lättsammare former. De rekommenderar även sina 
medlemmar att träffas på offentliga platser och att inte lämna ut för mycket uppgifter om 
sig själva för fort. 
 
Att minska den kritiska massan och höja medlemspriset är inget Mötesplatsen ser som en 
lösning på att lära känna sina medlemmar bättre då det är det stora utbudet som är viktigt 
för de registrerade. En höjning av priset sker automatisk vid varje årsskifte. Det brukar 
röra sig om 10 kr vilket inte är någon större summa. En större höjning av medlemspriset 
orsakar många frågor och upprörda medlemmar samt en del avhopp. Mötesplatsen vill 
självkart att medlemmarna väljer deras sajt och inte går till någon konkurrent.  
 
Mötesplatsen tror inte att medlemmarna känner någon oro över att Internetdejta då de 
anser sig ha stor kontroll över vad som sker på sajten. 
 
Att träffas på krogen är enligt Mötesplatsen osäkrare än på Internet i och med att det är 
anonymt. 
 
Mötesplatsen strävar efter att ha god kundservice, sätta kunders säkerhet i fokus, att 
anordna fysiska events och att medlemmarna skall känna att de får valuta för pengarna. 
 
Om Mötesplatsen sedan tidigare vet att en person är där för att förstöra för andra kan de 
avvisa honom/henne från att åter bli medlemmar på mötesplatsen. Detta sker dock i få 
fall.  
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4.4 Sammanställning av enkätundersökningen 
 
Enkätundersökningen omfattar 45 personer. Den yngsta deltagaren är 20 år och den 
äldsta är 41 år. Könsfördelningen är 51 procent kvinnor och 49 procent män och av de 
tillfrågade är 16 procent aktiva på någon kontaktsajt. 
 
För att underlätta för läsaren har vi valt att presentera varje enkätfråga och dess variabler 
samt redovisa utfallet. 
 
Anser Du att Internetdejting är ett bra sätt att skapa nya kontakter på? 
Det var 62 procent av de tillfrågade som ansåg att Internet var ett bra sätt att skapa nya 
kontakter på. 
Vi valde att ta upp fyra olika variabler om varför Internetdejting är bra och utfallet blev 
enligt följande: 

0

10

20

30

40

50

anonymt riskabelt trend annat

JA

 
- det är anonymt, 21 %  
- det är inte lika riskabelt som i ”verkligheten”, 0 % 
- det är en trend i dag och kul att prova på något nytt, 32 % 
- annan orsak  47 % 

 
Det var 38 procent av de tillfrågade som ansåg att Internet inte var ett bra sätt att skapa 
kontakter på. 
Vi valde att ta upp fyra olika variabler som står i samspel med ovanstående variabler och 
utfallet blev enligt följande: 
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- det är för anonymt, 41 % 
- det är för riskabelt, 23 % 
- det är skamfullt att behöva ta kontakt via Internet, 18 % 
- annan orsak, 18 % 

 
Anser Du att anonymiteten som Internet innebär är bra? 
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Av de tillfrågade ansåg 64 % att anonymiteten var bra och 36 % att det var dåligt 
 
Anser Du att det finns någon fara med att träffa någon man fått kontakt med 
genom Internet? 
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Av de tillfrågade ansåg 69 % att det finns en fara att träffa någon man fått kontakt med 
genom Internet medan 31 % ansåg att det inte fanns någon fara. 
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Om Du skulle bestämma Dig för att kontakta någon genom en kontaktsajt. Vad 
vore viktigast för Dig?  
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Vi valde att ta ut fyra variabler och utfallet blev enligt följande: 

- god kundservice, 13 % 
- att kundens säkerhet är i fokus, 58 % 
- att företaget anordnar fysiska events, 16 % 
- att priset motsvara tjänsten, 13 % 
 

Den senaste veckan har det omtalats i media att det finns människor som har 
kontaktsajter som en täckmantel för sexhandel. Tror Du att det påverkar 
människors inställning till seriösa kontaktsajter? 
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Av de tillfrågade ansåg 78 % att oseriösa aktörer påverkar människors inställning till 
seriösa kontaktsajter medan 22 % ansåg det inte att det påverkar. 
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Om Du skulle kontaktdejta har antalet registrerade medlemmar någon betydelse? 
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Av de tillfrågade ansåg 82 % att antalet registrerade medlemmar har betydelse medan 
18 % ansåg det inte vara av betydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
Tror Du att företagen har någon kontroll över dem som lägger upp sin profil på 
deras kontaktsajt? 
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Vi valde att ta ut fyra variabler och utfallet blev enligt följande: 

- utmärkt kontroll, 0 % 
- relativ kontroll, 33 % 
- dålig kontroll, 56 % 
- ingen alls, 11 % 
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Vad skulle vara det bästa sättet för Internetdejtingföretagen att få kontroll över 
sina medlemmar? 
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Vi valde att ta ut fyra variabler och utfallet blev enligt följande: 

- minska den kritiska massan genom att bara betalande medlemmar får vara med, 
57 % 

- höja medlemsavgiften så att antalet automatiskt blir färre, 7 % 
- skicka ut personlig e-post till alla medlemmar, 4 % 
- anordna fysiska events, 32 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

 
 
 
5. Analys  
 
I följande avsnitt kommer det empiriska resultatet analyseras utifrån de variabler som 
tagits ut i teoretiska referensramen. Analysen kommer att ligga till grund för uppsatsens 
resultat. 
 
 
Syftet med undersökningen är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 
Internetdejtingföretagens marknadsstrategier ur ett säkerhetsperspektiv 
 
5.1  Involveringsteorin 
 
5.1.2 Kundperspektiv 
 
Kunders involvering i den tjänst vårt undersökningsobjekt erbjuder är hög då risken med 
användandet är av både fysisk, social samt ego karaktär. Av de tillfrågade har en 
majoritet svarat att de anser att Internetdejting är ett bra sätt att träffa någon på.    
Däremot anser hela 69 procent att det finns en risk med att träffa någon man kontaktat via 
Internet. Vårt undersökningsobjekt erbjuder således en involverande produkt med en 
tjänst som eftersöks men även anses medföra en risk. 
 
De tillfrågade fick fyra alternativ om vilken faktor som var av störst betydelse vid val av 
Internetdejtingföretag. En av dessa var att företaget hade kunders säkerhet i fokus. Detta 
svar var hos respondenterna överrepresenterat då hela 58 procent ansåg den som 
viktigaste variabel. 
 
I enkätundersökningen framkom att 56 procent trodde att företagen hade ”dålig kontroll” 
över vilka som lägger upp profiler på deras sajt och i vilket syfte. De tillfrågade hade 
således en uppfattning om att företagens säkerhet var dålig samtidigt som de ansåg detta 
vara viktigast. Vårt resonemang om att kunders involvering är hög stöds av att många 
ansåg säkerheten som viktigast vilket enligt Fills involveringsteori bevisar ett högt 
engagemang. Få ansåg att priset var av vikt vid val av företag och förstärker därmed även 
det resonemanget. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 40

5.1.2 Företagsperspektiv  
 
För att minska den risk medlemmarna utsätter sig för när de bestämmer sig för att möta 
någon i verkligheten har företagen ett antal säkerhetsråd de råder sina medlemmar att 
följa. Dock ansåg inget av de tre företagen att det föreligger någon egentlig risk med att 
träffas på Internet. Snarare ansåg de att det var säkrare än att träffas exempelvis på 
krogen. Deras tjänst erbjöd en ökad säkerhet vid kontakt då medlemmarna, enligt 
företagen, hörts några gånger innan de setts och därmed samlat in bakgrundsinformation 
om den de stämmer träff med. De var alla överens om att deras medlemmars involvering 
var hög men att säkerheten inte var ett problem. Den anonymitet som Internet innebär ser 
Match, Lovesearch och Mötesplatsen som enbart positiv då relationen kan mogna på ett 
djupare plan innan ett fysiskt möte görs. Utseendet blir då inte lika viktigt som när man 
möts i verkligheten. 
 
Match anser att priset i deras produkt står för säkerhet då folk inte betalar 249 kronor i 
månaden för att ”larva sig”. Samtidigt anser de inte att osäkerhet är ett problem då det 
generellt sätt är mer säkert att träffa någon på Internet än på exempelvis krogen. Det är 
således inte ett problem som diskuteras inom företaget. De kontroll läser alla profiler 
innan de läggs upp på sajten och medlemmarna blir godkända. Match är övertygad om att 
medlemmarna är så pass involverade i tjänsten att de självmant tar kontakt med företaget 
om det föregår oförrätter på hemsidan. Att de inte kontrollerar kommunikationen via 
deras nätverk tyder på att de låter medlemmarna ha den kommunikation de vill. Enligt 
Fills involveringsteori kan det konstateras att medlemmarna är låg involverade då den 
risk de tar vid användandet inte reduceras av företaget. 
 
Lovesearch ansåg även att deras medlemmar var hög involverade men att priset var viktig 
då de betalande medlemmarna ska få valuta för sina pengar. De ansåg vidare att det inte 
föreligger någon risk vid användning av deras kontaktsajt vilket tyder på att de egentligen 
erbjuder en låg involverad tjänst då Fill menar att det utan risk inte finns någon 
involvering. Lovesearch erbjuder även en off-line tjänst som kallas Platinum. Här blir 
matchmaking mer involverande då medlemmen blir personligt ihopmatchad med två eller 
fyra personer. De får göra en makeover, gå på spa och träffa en beteendevetare. Denna 
produkt menar Lovesearch är hög involverad. Medlemmar som använder denna tjänst är, 
enligt Loveserach, mer krävande och söker mer information innan användandet. 
Lovesearch har bland annat fått en förfrågan att kontrollera en person i brottsregistret 
innan själva dejten vilket tyder på att medlemmarna ser en risk med användandet samt att 
det höga priset inte är av betydelse för det tjänsten ger dem. 
 
Mötesplatsen var övertygad om att deras medlemmar var högt involverade i deras tjänst 
men ansåg även i motsats till Fills involveringsteori att priset var en avgörande faktor. 
Höjer man medlemsavgiften för mycket leder detta till avhopp och att kunderna söker sig 
till andra sajter. Då man endast registrerar sig med en E-mailadress är Mötesplatsens 
kontroll på medlemmarna ytterst liten vilken leder till en ökad risk för medlemmarna.  
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5.2 Värdestjärnan 
 
5.2.1 Kundperspektiv 
 
Flera av de tillfrågade uppfattade att det fanns ett värde i den tjänst företagen erbjöd. 
Värdestjärnan menar att det finns flera delar till exempel oseriösa aktörer, anonymiteten 
och medierapportering, i kunders tillvaro som bidrar till det upplevda värdet en produkt 
eller tjänst erbjuder. Det upplevda värdet är alltså inte bara kärnprodukten eller tjänsten. 
Av de tillfrågade ansåg 78 procent att oseriösa aktörer drar ner värdet på den tjänst vårt 
undersökningsobjekt erbjuder. Denna del påverkar således befintliga eller potentiella 
kunder då den drar ner värdet eller att värdet försvinner helt. En annan del som påverkar 
kundens värdeprocess är de andra medlemmarna. Av de tillfrågade ansåg 82 procent att 
antalet registrerade var av betydelse då ett större antal erbjöd en större chans att hitta 
någon. Många svarade med egna kommentarer att det var viktigt att det var intressanta 
människor och inte bara antalet. 
Då säkerheten med stor överrepresentation ansågs vara den viktigaste variabeln är det 
denna faktor kunder söker vid val av Internetdejtingföretag. Samtidigt tror en 
överrepresentation av de tillfrågade att företagen har dålig kontroll över medlemmar och 
således är Internetdejtingföretagens säkerhet och kontroll dålig i kunders medvetande. 
 
5.2.2 Företagsperspektivet  
 
Match tror inte att oseriösa aktörer kan skapa en negativ inställning i kunders medvetande 
och således leda till att värdet av deras tjänst minskar. De har den uppfattning att 
människors kunskap om deras tjänst har höjts så pass att man vet vilka företag som är 
seriösa och vilka som inte är det. För att de skall kunna erbjuda sina medlemmar en seriös 
sida med seriösa medlemmar kontroll läses varje profil noggrant innan de läggs upp. De 
anser även att det höga priset gör att seriösa medlemmar som letar efter en kärlekspartner 
väljer Match före andra sidor. Dock kontrollerar inte Match den kommunikation som förs 
mellan medlemmarna. Match tror att det som kunder satte högst värde på är god 
kundservice där även säkerhet ingår. 
 
Lovesearch är av den uppfattning att oseriösa aktörer inte bidrar till en negativare 
inställning hos kunderna. Att medlemmarna ska få valuta för sina pengar är något de 
anser vara viktigt. Det skall vara mer värdefullt att betala än att vara en gratismedlem. 
För att kunder skall kunna värdesätta deras tjänst erbjuds events och extra funktioner som 
skall höja värdet då tjänsten annars blir för ”abstrakt”. De kontrollerar inte profilerna då 
de läggs upp men ”scannar” kontinuerligt av dem och kontrollerar att vissa ord och bilder 
inte finns med. För att öka säkerheten för kunderna kontrollerar Lovesearch den 
kommunikation som går via deras nätverk.  
 
Mötesplatsen tror att negativ rapportering i media kan påverka kunders inställning till den 
tjänst de erbjuder. De tror dock att det värde de erbjuder dras ner hos de kunder som inte 
är involverade i Internetdejting. De andra är för involverade i produkten och vet därför att 
skilja på verksamhet från verksamhet. Mötesplatsen vill ha en seriös sajt med seriösa 
medlemmar där man kan få god säkerhet, fysiska events och där medlemmarna skall 
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känna att de får valuta för pengarna. Mötesplatsen kontrollerar profiler som läggs upp på 
deras sajt samt den kommunikation som förs via deras sajt.  
  
5.3.1 Produktutvecklingen 
 
5.3.2 Kundperspektiv 
 
Det kunder ansåg vara det viktigaste vid Internetdejting var som tidigare nämnt 
säkerheten. Det visade sig att de var av den uppfattning att företagen hade dålig kontroll 
över människor som lägger upp sin profil på kontaktsajterna. Detta visar att företagen inte 
har utvecklat sin tjänst i relation med kunderna. Om ett företag tillämpar 
marknadsstrategin produktutveckling bör de enligt teorin utveckla sin produkt i samspråk 
med kunden och se till att företagen med en nära och integrerad relation ska förstå 
kundens önskemål och behov. För att få bättre kontroll över medlemmar som söker sig 
till en kontaktsajt ansåg en majoritet av de tillfrågade att företagen bör minska den 
kritiska massan och enbart ha betalande medlemmar. Om företagen skulle ta det i 
beaktande skulle medlemmarna färre och företagen kunna upprätthålla en bättre kontroll 
och kommunikation. De medverkande kunde välja mellan god kundservice, säkerheten, 
fysiska events och att priset motsvara tjänsten.   
 
5.3.3 Företagsperspektiv 
 
Eftersom Match inte är av den uppfattning att deras medlemsantal är ett säkerhetsproblem 
ser de inte en minskning av den kritiska massan som ett alternativ till ökad säkerhet. Det 
skulle då urholka deras kärnprodukt. De anser att god kundservice är det viktigaste för 
deras kunder. Match tror att det viktigaste för en medlem är de andra medlemmarna 
eftersom det är det stora utbudet som är kärnprodukten.  
 
Vi har i empiriavsnittet nämnt att Loveserch erbjuder en tjänst som är offline. Tjänsten är 
exklusiv med ett högt pris vilket innebär att den har färre medlemmar än den online tjänst 
som Lovesearch erbjuder. Det leder till att Lovesearch har möjlighet att skapa en nära 
relation till medlemmarna. Det innebär att säkerheten ökar då företaget är högt engagerad 
och således har en större kontroll på vilka som använder tjänsten.  Lovesearch är av den 
uppfattningen att kunder som betalar för en tjänst som endast finns på Internet måste få 
valuta för pengarna och en god support. Internetföretag bör även erbjuda events, extra 
funktioner och andra erbjudande för att produkten skall erbjuda ett värde för kunderna. 
 
Mötesplatsen anser inte att förslaget med att minska den kritiska massan vore en lösning 
på att lära känna sina medlemmar bättre eftersom det är det stora utbudet som är primärt 
för de registrerade. Mötesplatsen eftersträvar att ha god kundservice, sätta kunders 
säkerhet i fokus, anordna fysiska events och att medlemmarna skall känna att de får 
valuta för pengarna. Mötesplatsen kontrollerar de profiler som läggs upp på sajten och 
den kommunikation som förs via deras sajt. 
 



 43

Det går att konstatera att Internetdejting företagen inte är av samma åsikt som de som 
medverkat i enkätundersökningen gällande eventuella åtgärder som minskning av den 
kritiska massan samt vad en kund värdesätter högst vid anslutande till en kontaktsajt. Det 
kan innebära att företagen inte har en nära och integrerad relation till sina medlemmar.  
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6 Resultat 
 
I följande avsnitt kommer resultatet att presenteras utifrån den information som 
framkommit i analysavsnittet. Resultatet kommer att besvara undersökningens syfte.  
 
 
6.1 Undersökningens resultat 
 
Syftet med undersökningen är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 
Internetdejtingföretagens marknadsstrategier ur ett säkerhetsperspektiv 
 
Den här undersökningen har genomförts med både en kvalitativ och kvantitativ metod 
vilket innebär att vi både gjort intervjuer med tre företag och en enkätundersökning med 
45 medverkande.  
 
Utifrån analysen kan konstateras att företagen och de medverkande i 
enkätundersökningen inte är av samma uppfattning gällande en stor del av de faktorer 
som tagits ut ur teorierna. De faktorer som är av relevans för undersökningen är risken 
med att kontakta någon via en kontaktsajt, dess anonymitet, företagens kontroll över 
profilerna, företagens kommunikation med medlemmarna samt vad kunderna värdesätter 
högst. 
 
Enligt Fills involveringsteori är de tillfrågade i enkätundersökningen hög involverade 
eftersom de sätter säkerheten före priset. Företagen är av den uppfattning att deras 
medlemmar är hög involverade samtidigt anser de att kunderna är priskänsliga och skulle 
lämna kontaktsajten vid en höjning av medlemsavgiften. Vidare anser företagen att den 
tjänst de erbjuder inte medför någon större risk för medlemmarna. Enligt Fills teori är det 
dessa kriterier som karakteriserar en låg involverad tjänst.  
Resultatet blir att kunderna och företagen är av skilda åsikter. Företagens uppfattning om 
sina medlemmars involvering är enligt teorin fel då en låg involverad produkt 
kännetecknas av priskänslighet och låg risk. Det resulterar i att kunderna enligt teorin är 
hög involverade vilket företagen inte uppfattat. Den anonymitet som ett möte på Internet 
innebär ses dock som något positivt av både företag och de tillfrågade. Dock kunde det 
märkas att de tillfrågade såg anonymiteten i ett vidare perspektiv där den både fick 
negativa och positiva följder vilket inte företagen reflektera kring. 
 
Företagen och kunders olika uppfattning om involveringen av produkten resulterar i att 
de även har olika uppfattning om vad som värdesätts. De tillfrågade värdesatte med stor 
majoritet att kunders säkerhet sätts i fokus medan företagen inte såg ett problem med 
osäkerheten då tjänsten inte medför någon risk. Företagen trodde framförallt att kunderna 
främst värdesatte en god kundservice och att priset motsvarar tjänsten. Författaren 
Rickard Normann menar att kunders upplevda värde påverkas av interna och externa 
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faktorer. Vi har valt ta upp ett exempel som kan påverka kunders upplevda värde. Det är 
de oseriösa kontaktsajternas påverkan på kunders upplevda värde av den tjänst som våra 
undersökningsobjekt erbjuder. En stor majoritet av de medverkande i enkätundersökning 
ansåg att oseriösa aktörer påverkar de seriösa företagens rykte. Undersökningsobjekten 
var av en annan åsikt och ansåg att människors kunskap är så pass hög att oseriösa 
aktörer inte har någon påverkan. Majoriteten av de medverkande i enkätundersökningen 
trodde även att företagen hade dålig kontroll över sina medlemmar. Företagen anser att de 
har god kontroll över sina medlemmar då de har möjlighet att vidta ett antal 
säkerhetsåtgärder.  
Det visar att företagens säkerhetsåtgärder inte har förmedlats tillräckligt tydligt då 
kunderna upplever deras kontroll som dålig. Företagen upplever inte att kunderna söker 
en ökad säkerhet eller kontroll vilket bidrar till att företagen inte förmedlar den kontroll 
de har.  
 
Skillnaden mellan de tillfrågade och företagens åsikter tyder på att kommunikationen 
mellan dem brister. I den tjänst företagen erbjuder är det av yttersta vikt att 
kommunikationen fungerar då de tillhandahåller ett av människans mest livsviktiga 
behov. Utifrån involveringsteorin och värdestjärnan framkom att företagen och de 
tillfrågade var av olika åsikter och värderingar. Har ett företag en bra kommunikation 
med sina kunder bör åsikterna vara samstämmiga då företaget skall utveckla sin tjänst 
med kundens behov i fokus. De olika svar vi har fått belyser därmed det 
kommunikationsproblem vårt undersökningsobjekt har.  
 
När kommunikation brister och värderingar mellan företag och dess kunder går isär måste 
företaget välja rätt marknadsstrategi för att åtgärda dessa problem. När företagen ser 
andra värden i sin tjänst än dess kunder måste de med hjälp av förbättrad kommunikation 
skapa sin tjänst i relation med kunden. För att kunna lyckas med det måste företagen 
använda sig av marknadsstrategin produktutveckling och relationsmarknadsföring för att 
nå en långsiktig överlevnad.  
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7 Slutsats 
 
I följande avsnitt kommer ett resonemang av undersökningens resultat genomföras. 
 
 
 
7.1 Undersökningens slutsats 
 
Problemfråga: 
Vilken effekt har säkerheten på Internetdejtingföretagens långsiktiga överlevnad? 
 
I resultatet framkom att företagen inte är tillräckligt lyhörda på vad kunderna värdesätter 
högst vid eventuellt användande av deras tjänst. Det tyder på att kommunikationen har 
tydliga brister som måste åtgärdas. Om företagen fortsätter att agera som de gör idag kan 
konsekvenserna bli att de enbart får gratismedlemmar. Det resulterar i att medlemmar 
kommer bli låg involverade där priset blir avgörande. Det i sin tur leder till att 
konkurrensen kommer att bli intensivare vilket kan medföra att enbart företag med 
stordriftsfördelar kommer nå en långsiktig överlevnad.  
Genom att tillämpa marknadsstrategin produktutveckling, som förespråkar att företagen 
ska bli mer kundorienterade, har de en möjlighet att utveckla tjänsten tillsammans med 
kunden. Den höga involvering kunder har sätter större press på företagens tjänst. Kunder 
måste uppleva ett värde för den tjänst de betalar för i annat fall kan resultatet bli att 
medlemmar registrerar sig men utesluter att bli betalmedlemmar. För att undvika denna 
situation måste företaget skapa ett upplevt värde hos kunden genom 
relationsmarknadsföring och produktutveckling. 
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8 Kritisk granskning och förslag till företagens framtida handlingssätt 
 
I följande avsnitt kommer undersökningens källor och eventuella feltolkningar samt 
förslag till företagens framtida handlingssätt.  
 
 
 
8.1 Självkritik 
 
Vid genomförande av en fallstudie förekommer en viss risk att resultatet inte kan bli 
generaliserbart. De objekt vi valt att undersöka representerar en mindre del av branschen 
vilket medför att resultatet inte kan tolkas som allmängiltigt. Det medför en risk att 
reliabiliteten kan anses som låg. Vi är även medvetna om att urvalets storlek och dess 
urvalsmetod kan kritiseras då det enbart är 45 medverkande i enkätundersökningen vilket 
påverkar undersökningens reliabilitet. Urvalsmetoden är delvis av bekvämlighetsurval då 
vi via mail skickat ut enkätundersökningen till ytliga bekanta som antingen är singlar 
eller har Internetdejtat.  
Urvalet singlar och människor som dejtat på Internet minskade urvalsgruppen då vi 
endast fick in 25 enkätsvar. Vi valde då att göra ytterligare 20 stycken vid Södertörns 
Högskola. Anledningen till att vi från början valde att fråga ytliga bekanta var att vi hade 
den uppfattningen att vi hade känsliga frågor som alla inte är bekväma med att svara på. 
Då vi senare frågade studenter vid Södertörns Högskola besannades våra farhågor då 
många valde att avstå när vi presenterade ämnet. Det finns en risk att de tillfrågade i 
enkätundersökningen har angett de svar författarna varit ute efter. 
De intervjuer som genomfördes gjordes endast med en representant från vartdera 
företaget vilket kan kritiseras. Eftersom verksamheterna är relativt små med få anställda 
anser vi oss nöjda med att få ha träffat anställda med flera års branscherfarenhet och stor 
insikt i det problem vi valt att undersöka.  
 
8.2 Källkritik respondenterna 
 
Som tidigare nämnt har vi genomfört tre intervjuer med tre olika företag. Vår hypotes är 
att det innebär en risk med att söka kontakt via Internet. Med hypotesen intog vi redan 
från början en negativ inställning till vårt undersökningsobjekts tjänst vilket märkts på 
såväl intervjufrågor som enkätundersökning. Detta har bidragit till att respondenterna vid 
respektive intervju intagit något av en ”försvarsställning”. Det är naturligt då de inte vill 
sälja en tjänst de inte tror på men har även bidragit till att svaren kan vara en aning 
missvisande. Enligt det information som framkommit vid intervjuerna för inget av 
företagen en diskussion om osäkerheten med att träffa någon på Internet men man kan 
fråga sig om de verkligen vill belysa denna aspekt av sin tjänst. Det kan även konstateras 
att dess subjektivitet medför att de på ett onyanserat och okritiskt sätt rannsakar sin tjänst. 
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De som deltog i enkätundersökning kan ha svarat på det sätt och enligt den linje vi ville. 
Vissa av enkätfrågorna var en aning ledande. 
 
 
8.3 Förslag till företagens framtida handlingssätt 
 
Vår uppfattning är att företagen måste vidta vissa åtgärder för att få kunder att uppleva en 
ökad säkerhet när de använder tjänsten. Både analysen och resultatet visar att de 
tillfrågade i enkätundersökningen upplever en risk med att träffa någon på Internet vilket 
företagen inte uppfattat. För att företagen ska kunna möta marknadens krav måste de 
utveckla en säkerhetsåtgärd. En bra idé är att kunder på ett enkelt sätt skall ha möjlighet 
att informera företagen om den person de träffat. Exempelvis kan företagen utveckla en 
länk vid varje profil där medlemmar lätt kan lämna respons på en annan medlem. För att 
undvika ”smutskastning” bör endast företagen ha tillgång till denna information. Den 
stora skillnaden i kunders och företagens åsikter tyder på att kommunikationen dem 
emellan borde bli bättre. Det bästa sättet för att nå ökad kommunikation är genom 
relationsmarknadsföring. Vi anser även att företagen borde lägga ner mer tid på att 
anordna fysiska events då vi tror att det är viktigt för kunder att se vilka som står bakom 
företaget samt att träffa andra medlemmar. Företagen borde även veckovis skicka ut ett 
informationsbrev till alla medlemmar för att främja relationen.    
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide för Internetdejtingföretag 
 
Bakgrundsinformation 
 
Denna undersökning är av explorativ karaktär där syftet är att genom en fallstudie 
analysera och utvärdera Internetdejtingföretagens marknadsstrategier ur ett 
säkerhetsperspektiv 
  

Intervjuform 
 
Semistrukturerad intervju 

Innehåll av intervjun 
 
Intervjun kommer att vara begränsad till tre olika problemområden som presenteras 
nedan. Syftet till det är att få bredast möjligast omfång av intervjun. 
 
 
 
Inledning 
 

• Intervjun är begränsad till ca 90 minuter  
• Vi kommer att dokumentera intervjun genom bandinspelning och skriftlig 

dokumentation.  
• Resultatet kommer att bli offentligt. 
• Respondenten har i förväg fått intervjuns frågor för godkännande.  
• Respondenten kommer även att få möjligheten att ge synpunkter på resultatet av 

intervjun innan resultatet blir offentligt.  
 

 
De tre frågeområdena  

 
1. Företaget 
2. Branschen 
3. Internet  

 

 



Bakgrundsinformation 

Respondentens 

• Yrkesroll och position inom företaget 
• Sysselsättning i företaget 
• Antal år i branschen 
• Tidigare utbildning 
• Tidigare sysselsättning 

Frågeområde 1: Företaget 

 1. När grundades företaget? 

2. I vilken takt har företaget vuxit? 

3. Hur är företaget uppbyggt? 

-         Antal anställda 

4. Hur många medlemmar har ni i dagsläget? 

5.  Hur är ert internetdejting system upplagt? 

6.  Vad är ert mål? 

7. Har ni events med fysiska möten? 

Frågeområde 2 Branschen 
 

8. Varför tror Du att Internetdejting blivit så stort? 

9. När började branschen växa och hur mycket har den vuxit? 

10. Hur ser Du på branschens tillväxtpotential? 

11. Anser Du det att det är en svår bransch att marknadsföra sig i eftersom tjänsten rör 
människors känslor? 

12. Finns det några speciella faktorer man måste ta hänsyn till i den bransch ni befinner 
er i? 

13. Är ni marknadsledande i branschen? 

14. Är konkurrensen intensiv i branschen? 



15. Enligt en artikel i ”Internetworld” känner inte internetdejtingföretagen på den svenska 
marknaden sig hotade av varandra. Delar Du denna uppfattning? 

 
Frågeområde 3Internet 
 
16. Anser Du att det finns någon risk med att dejta på Internet? 

17. Vi har läst en artikel i tidningen Internetworld om Internetdejting där en amerikansk   
forskare säger att anonymiteten att data genom Internet är något positivt för oss 
västerlänningar. Delar ni hans åsikt? 
 
18. Hur pass anonyma är era medlemmar? Hur mycket personuppgifter har ni om en 
medlem och är det någon skillnad mellan betalande och- gratismedlemmar? 

19. Tror Du att era medlemmar är högt eller lågt engagerade?  

20. Den senast tiden har det varit omtalat i media om kontaktsajter där sexhandel  
förekommit. Anser ni att det sprider ett dåligt rykte över de kontaktsajter som är seriösa? 
 
21. Känner ni att dessa sajter kan hota er långsiktiga överlevnad på grund av Oseriositet? 
 
22.Hur ska en medlem känna sig säker när de går ut i den virtuella världen och dejtar  
med någon de inte sätt eller pratat med i verkligheten? 
 
23. Finns det något som ni kan göra för att få människor att bli mer trygga när det går ut 
och dejtar på Internet? 
 
24. En lösning att lära känna sina medlemmar mer skulle eventuellt kunna vara att 
minska den kritiska massan och höja medlemspriset. Vad anser ni om det? 
 
25. Om era medlemmar fick frågan vad de ansåg vara den största risken vid 
internetdejting. Vad tror ni att de skulle svara då? Skulle det då vara: 
 a) det är för anonymt 
 b) det är för riskabelt  

 c) det är skamfullt 
 d) annan orsak 
 nämligen:  
 
26. Tror ni att det är mer osäkert att träffas på en kontaktsajt än att träffa någon i 
krogvärlden? 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2  
 
 
En förteckning på de respondenter som har medverkat i undersökningens intervjuer. 
 
 
Helena Ehnbom, marknadschef på företaget Match sedan tre år tillbaka.  
Helena är utbildad journalist vid Stockholms Universitet. Hon har tidigare jobbat som 
projektledare och copywriter samt varit VD för Internetbaserade reseföretaget 
Lastminute.com. 
 
Michael Josander, VD på företaget Mötesplatsen sedan ett år tillbaka. Han studerade till 
beteendevetare på 1980-talet och har tidigare arbetat på Lunarstorm. 
 
Karolina Riis, marknadskoordinator på företaget Mötesplatsen sedan ett år tillbaka. Hon 
har tidigare studerat turism och arbetat på Centraloptik. 
 
Bea Ståhl, Vice VD på företaget Lovesearch sedan 2002. 
Bea har en examen  från programmet Informationsdesign med inriktning på redaktion 
från Mälardalens Högskola. Hon har tidigare arbetat som skribent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
Enkätundersökning  
 
1. Man eller kvinna? 

Svar: 

 

2. Ålder? 

Svar: 

 

3 Anser du att Internetdejting är ett bra sätt att skapa nya kontakter på? 

a) Ja  

b) Nej  

Om ja, varför? 

      a)  Det är anonymt  

b) Det är inte lika riskabelt som i ”verkligheten” 

c) Det är en trend idag och kul att prova på något nytt 

d) Annan orsak nämligen: 

Svar: 

Om nej, varför? 

       a)  Det är för anonymt 

 b)  Det är för riskabelt 

 c) Det är skamfullt att behöva ta kontakt via Internet7 

 d) Annan orsak nämligen: 

Svar: 

 

4. Anser du att anonymiteten som Internet innebär är bra? 

a) Ja  

b) Nej 

Motivera gärna med en mening 

Svar: 

 



5. Anser du att det finns någon risk med att träffa någon man fått kontakt   

     med genom Internet? 

a) Ja 

b) Nej 

Motivera gärna:  

Svar: 

 

6. Om du skulle bestämma dig för att kontakta någon genom en kontaktsajt, vad 

     vore viktigast för dig? 

a)   God kundservice  

b)   Att kundens säkerhet är i fokus 

c) Att företaget anordnar fysiska events som till exempel julbord för sina 

medlemmar  

d) Att priset motsvarar tjänsten 

Svar:  

 

7. Den senast veckan har det omtalats i media att det finns människor som använder 

     kontaktsajter som en täckmantel för sexhandel. Tror du att det påverkar  

     människors inställning till seriösa kontaktsajter? 

a) Ja 

b) Nej 

Motivera gärna 

Svar: 

 

 

8.   Om du skulle kontaktdejta har antalet registrerande medlemmar någon   

 betydelse för dig? 

a) Ja 

b) Nej  

Motivera gärna 

Svar:  



 

9 . Tror du att företagen har någon kontroll över dem som lägger upp sin profil    

       på deras kontaktsajt? 

a) Utmärkt kontroll 

b) Relativ kontroll  

c) Dålig kontroll 

d) Ingen alls  

Svar:  

 

 10. Vad tror du skulle vara det bästa sättet för Internetdejtingföretagen att få   

            kontroll över sina medlemmar? 

a) Minska den kritiska massan genom att bara betalande medlemmar få vara med 

b) Höja medlemsavgiften så att antalet automatiskt blir färre 

c) Skicka ut personlig e-post till alla medlemmar  

d) Anordna fysiska events 

Svar:  

 

11.  Är du aktiv på någon kontaktsajt? 

 a) Ja 

 b) Nej 

      Svar:  

       Om ja, hur ofta? 

      a)   Några gånger per år 

b)  Någon gång per månad 

c) Flera gånger i månaden  

d)  Några gånger per vecka  

Svar: 

 
 
 


