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Abstract 

 
The purpose of this study has been to investigate the virtual world that people are 
part of on online dating sites. To do this we have investigated two different 
research questions, which are the following: What functions do the online dating 
sites provide? Why and how are the online dating sites being used by their 
members? In order to gather information about these matters, we have used a 
qualitative method consisting of participating observation, scrutinizing and single 
person interviews. Our results indicate that people have different goals with their 
usage of online dating sites; some are looking for love, a long-term relationship 
while others are looking for sexual contact. There are many different online dating 
sites to choose from depending on the users’ objective. The online dating sites we 
have observed offer similar functions. To find someone of interest most of our 
interviewees use the search function. The way of initializing contact when finding 
someone of interest varies between our interviewees, but most of them send flirts 
and mails. Online dating offers a possible alternative for people to find a potential 
partner.   
 
Keywords: Online dating, online dating sites, dating, opportunities, objective. 
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1. Inledning 
 
Informationssamhället har öppnat upp nya möjligheter för människan och vardagen har 

förändrats. Internet har tillsammans med tekniken utvecklats och har på senare år fått en 

större inverkan på människans livsstil. Till en början var internet en väg till förbättrad 

kommunikation inom militären och har sedan dess utvecklats till något som vi idag 

använder dagligen. Internet används inte enbart av de som är ute efter att söka 

information eller för kommersiella aktiviteter så som att handla över internet, göra 

bankärenden etc. Utan det har även på senare tid visat sig vara en helt ny interaktiv 

värld där nya kommunikationsvägar skapats med hjälp av mejl, chatt, communities med 

mera. I och med detta har människan – på gott och på ont – fått vänja sig vid en 

förändring, där nåbarheten i vardagen de facto ställer helt andra villkor än förr. Med 

hjälp av dessa kommunikationsmedel har människan lyckats skapa nya kontaktytor 

världen över och detta har lett till nya gemenskaper och underhållning (Nordfors 1999, 

s. 25). Dock är detta fenomen främst begränsat till de mest utvecklade länderna i 

världen.  

   Idag är både privata och arbetsrelaterade relationer, i allt större omfattning digitala 

och det är inte sällan den första kontakten tas via internet. På så sätt kan man säga att 

människan väljer att socialisera sig både via internet och i verkliga livet. I det verkliga 

livet kan det anses av vissa svårare att få kontakt med någon, till skillnad från på 

internet.  

   Idag är det vanligt att många träffar sin livskamrat via nätdejtingsajter, vilket har visat 

sig vara populärt bland svenska folket. Tidigare vistades folk på hetalinjen via 

telefonsamtal där olika rum fanns tillgängliga och möjligheten till nya kontakter var 

lättillgänglig. I samtid med detta skrevs ett flertal kontaktannonser som publicerades i 

tidningar runt om i landet. Det lever trots allt kvar, dock är möjligheterna att träffa en 

livskamrat åtskilligt större idag än tidigare om man ser till de nya 

kommunikationsmöjligheterna (Efter tio 2010).   

   Nätdejting har fått ett stort genomslag och fenomenet har på senare år lyckats etablera 

sig bland svenska folket. Fenomenet har visat sig vara framgångsrikt då många väljer att 

använda sig av denna tjänst som erbjuds av ett flertal nätdejtingsajter på internet. Hit 

hör några av Sveriges ledande nätdejtingsajter: Match.com, Mötesplatsen.se, 

Spraydate.se, Meetic.se, E-kontakt.se samt Parship.se (Hagberg & Bjerre 2008, s. 21-

26). Som vi ser det, har fenomenet nätdejting ändrats med åren. Tidigare har nätdejting i 
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sociala sammanhang varit mer eller mindre tabubelagt och har ansetts vara något som 

var begränsad till en viss målgrupp, men har på senare tid blivit accepterat i samhället. 

Detta har lett till att fler tjänster inom nätdejting har etablerats och att denna typ av 

marknadsföring har fått en allt större roll i informationssamhället (Efter tio 2010). Vi 

tror att detta har fått en stor betydelse för fenomenet och därmed blivit allt populärare 

bland det svenska folket. 

   På senare tid har det även visat sig att nätdejting har blivit ett omskrivet fenomen. Vi 

har inför denna studie funnit ett antal C-uppsatser om nätdejting med diverse 

inriktningar. Till dessa hör bland annat en övergripande studie om fenomenet, personlig 

marknadsföring på nätdejtingsajter, en enkätstudie av motivationen vid användning av 

nätdejting, kommunikation via nätdejting samt genus och åldersperspektiv vid 

självpresentation (Uppsatser.se 2010).  

   I denna studie har vi valt att undersöka fenomenet nätdejting närmare.  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med denna undersökning är att undersöka den virtuella dejtingvärld som idag 

finns idag på olika nätdejtingsajter. För att kunna utföra detta har vi valt att undersöka 

tre frågor som vi anser vara relevanta. Våra frågeställningar är följande: 

• Vilka funktioner erbjuder nätdejtingsajter? 

• Varför och i så fall hur används nätdejtingsajterna av dess medlemmar? 

1.2	  Avgränsningar	  

Nätdejting i sig är ett fenomen som berörs av många olika forskningsområden och 

aspekter. Vi anser att ämnet är väldigt intressant och kan leda till en allt för bred 

undersökning om man inte väljer att begränsa det. I denna undersökning har vi därför 

valt att avgränsa oss genom att avstå ifrån att studera ämnet utifrån andra aspekter än de 

som är medietekniskt relevanta. En annan avgränsning som vi valt att förhålla oss till är 

att undersöka nätdejtingsajter som är avsedda för heterosexuella relationer. Detta för att 

idag finns det även sajter som erbjuder nätdejting för homosexuella, vilket vi i denna 

studie valt att avstå ifrån eftersom vi valt att begränsa studien. Till undersökning har vi 

valt att intervjua personer inom Sverige.  



 6 

1.3	  Disposition	   	  

Vi har valt att disponera uppsatsen i en för oss logisk följd för att skapa en god och 

följsam läsning. Efter det inledande kapitlet fortsätter vi med tidigare forskning. Under 

tidigare forskning presenterar vi tidigare forskning som rör forskningsområde, samt de 

teoretiska ramverk som vi har valt ut inför denna undersökning och som kommer 

diskuteras senare under resultat och analys. Under metodkapitlet beskriver vi de 

metoder och genomförandet vi har tillämpat tillsammans med de urval och den 

målgrupp vi har använt till denna undersökning samt medföljande metodkritik. 

   Avslutningsvis beskrivs resultat samt en genomgående analys som speglar tillbaka på 

de teoretiska ramverken vi har valt att använda. Därefter följer en slutdiskussion och 

källhänvisningar.  

2. Tidigare forskning 

Enligt siffror från Statiska centralbyråns databas under tabellen IT bland individer (IT 

bland individer 2010) använder 76 % av den svenska befolkningen i åldrarna mellan 16-

74 år internet i stort sett varje dag, 92 % har tillgång till en persondator i hemmet och 91 

% har internetanslutning i hemmet. I rapporten Privatpersoners användning av datorer 

och Internet 2003 (Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003, 2004) hade 

47 % internetanslutning i hemmet. Detta visar hur snabbt internet har spridits till de 

privata hushållen och har blivit en stor del av människors liv på bara några få år. Om 

man ser på tidigare resonemang, som den inflytelserika forskaren Manuel Castells gör i 

sin bok Internetgalaxen (Castells 2001, s.125-141), ser man tydliga kopplingar till hur 

den nya tekniken har möjliggjort och format ett nytt samhälle: nätverkssamhället. 

Nätverkssamhället bidrog med nya möjligheter för nätverkande och kommunikation där 

umgängeskretsar och relationer har bildats och bildas fortfarande i virtuella 

gemenskaper som vi idag kallar communities (Castells 2001, s.134). Castells förklarar 

hur en definition av gemenskaper har utformats av Barry Wellman, ”Gemenskaper är 

nätverk av mellanpersonliga band som tillhandahåller umgänge, stöd, information, 

känsla av tillhörighet och social identitet” (Castells 2001, s.136). Internet är en del av 

det faktum att individen är med i framväxten av ett nytt system av sociala relationer där 

han/hon står i centrum (Castells 2001, s.137). Tidigare ansåg vissa forskare att internet 

var ett bidragande skäl till en effekt av social isolering (Castells 2001, s.132).  Castells 

är dock mån om att påpeka att den stora mängden studier har till en viss del blivit 
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förvrängd, eftersom många forskare har agerat utifrån ett grundantagande som utgår 

från att den sociala internetanvändningen mest kretsar kring användarnas personliga 

fantasier. Enligt honom är detta dock oftast ej fallet, då han ser internetanvändningen 

”som en utvidgning av själva livet i alla dess dimensioner och former” (Castells 2001, 

s.127). Utnyttjandet av de möjligheter som internet tillhandahåller med hjälp av olika 

element som e-post, webbplatser och chattrum är en del av den positiva effekten som 

lett till att människan fått vänner, chans till kommunikation med familj och har kunnat 

bevara starka band på distans (Castells 2001, s.130, 139). Enligt Castells bygger 

nätverkandet mellan människor oftast på intressen, värderingar, tycken samt projekt. På 

grund av internets flexibilitet och kommunikationsförmåga spelar den sociala 

interaktionen via internet en allt större roll för samhället som helhet (Castells 2001, 

s.139).  

  Utifrån resonemangen som Castells för kring nätverkssamhället, virtuella gemenskaper 

och sociala interaktioner, kan det anses vara en given följd att fenomenet nätdejting 

också har blivit en del av många människors vardag. Uppskattningsvis finns det i 

nuläget mellan 1,3 och 2 miljoner singlar i Sverige (Lerner 2009). Enligt Aftonbladet är 

det 1,2 miljoner människor som söker kärleken på internet (Ahlborg 2009). Huruvida 

denna siffra stämmer är osäkert eftersom tidningen inte uppger någon påtaglig källa för 

detta. Även om Aftonbladets siffror kan anses vara en aningen överdriven, så tyder det 

dock på att fenomenet nätdejting finns i stor utsträckning.  

   Nätdejting uppstod i USA i slutet av 1990-talet och tog fart i Sverige i början av 2000-

talet (Upplev alla fördelar med online dating 2010). Sedan dess har nätdejting successivt 

ökat i popularitet (Jonsson 2010). Om man skall lita på det som står i tidningar och på 

internet så har mer än hälften av alla singlar i Sverige någon gång provat nätdejting och 

enligt dessa lär antalet växa (Upplev alla fördelar med online dating 2010).  

   Marie Hagberg och Lisa Bjerre har tillsammans skrivit en handbok i nätdejting. I 

bokens första kapitel skriver de ”Via nätet har vi möjlighet att träffa människor som inte 

ingår i vår umgängeskrets, personer vi förmodligen inte hade stött på annars” (Hagberg 

och Bjerre 2008, s. 7).  I samma bok försöker författarna att få bukt på vissa fördomar 

om nätdejting, som till exempel att det bara är udda personer som nätdejtar, samt att de 

redogör för fördelarna med nätdejting. Förvisso är deras bok ingen vetenskaplig 

avhandling, utan snarare en underhållande och faktabaserad rådgivare för personer som 
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funderar på att nätdejta, men det visar på att fenomenet har blivit betydelsefullt eftersom 

det skrivs guideböcker för detta.  

   Vi anser att fenomenet nätdejting är intressant och relevant för dagens samhälle, då 

den ökade användningen de senaste åren har lett till att fler människor träffar sin partner 

med hjälp av dessa tjänster (Jonsson 2010). Idag finns det flera nätdejtingsajter som 

visat sig populära bland svenska folket. Hagberg och Bjerre belyser i sin bok sju 

nätdejtingsajter som hör till de största sajterna, dessa är Match.com, Mötesplatsen.se, 

Spraydate.se, Meetic.se, E-kontakt.se, Parship.se samt Qruiser.se (Hagberg och Bjerre 

2008, s. 21-26).  

2.1	  Teoretiska	  ramverk	   	  

Inför denna studie valde vi att använda oss av nedanstående teoretiska ramverk som vi 

anser vara relevanta för vår undersökning och som vi i slutändan kommer ha nytta av 

under avsnittet resultat och analys. De teoretiska ramverken ger oss även en möjlighet 

att analysera och tolka vårt insamlade material. 

2.1.1	  Aktivitetsteorin	  	  

Aktivitetsteorin är en av de äldsta och utvecklade teorierna som varit med och formats 

på 1920-talet (Nardi 1996, s.37-38). En av grundarna till aktivitetsteorin var Alexej 

Leontjev [1903-1979] (Bowker m.fl. 1997). Enligt Leontjev består en aktivitet av olika 

enheter – subjekt, objekt, handlingar och operationer. Aktivitetsteorin är en föreställning 

om en kontext där själva aktiviteten utgör kontexten, där subjekt är en person eller en 

grupp som är verksam i en aktivitet och objekt står i denna mening för ett mål som 

subjektet innehar. Subjektet kan drivas av olika motiv för att uppnå objekt med hjälp av 

diverse handlingar. Objekt brukar i denna benämning aldrig förändras utan det är 

handlingarna som styr hur målet skall uppnås beroende på den person eller grupp som 

utför aktiviteten (ibid.). Enligt Nardi är kontext ”both internal to people – involving 

specific objects and goals – and, at the same time, external to people, involving 

artifacts, other people, specific settings” (ibid.).  

    Vi valde att presentera denna teori då vi anser att det är viktigt att se till kontexten när 

man studerar kognition och perception i ett samspel mellan människan och artefakter. I 

detta fall interaktionen mellan en användare och en nätdejtingsajt och vad som händer 

där emellan. Om vi ser till aktivitetsteorin skulle det i denna kontext betyda att subjektet 

föreställer den person som är medlem på en nätdejtingsajt och som medlem innehar man 
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mål för sitt användande. Ett mål enligt aktivitetsteorin går under benämningen objekt. 

Objektet i detta fall behöver inte vara den samma för varje medlem, det intressanta är att 

se hur man går tillväga för att uppnå sitt mål, objekt. För att göra detta är det därför 

angeläget att studera vilka handlingar och operationer som användaren utför för att 

målet skall uppnås.  

   Ovanstående ramverk anser vi inte vara tillräckligt för att kunna studera och tolka 

andra aspekter kring vår undersökning. Därför har vi valt att stödja vår undersökning på 

fler ramverk.  

2.1.2	  The	  use	  qualities	  of	  digital	  design	  	  

Det andra ramverket vi har valt att använda som stöd för vår granskning och 

observation där vi studerar utformningen av nätdejtingsajterna och de möjligheter 

tjänsten erbjuder är utvecklad av Jonas Löwgren. I hans text The use qualities of digital 

design, anser han att det är en angelägenhet att identifiera viktiga användarkvaliteter 

(use qualities) vid utformandet av digitala artefakter. Löwgren anser att det finns tre 

fördelar med detta. Dessa hjälper för det första designern att hitta och inrikta sig på rätt 

väg i den tidiga fasen då denne först bekantar sig med en ny designsituation. För det 

andra underlättar de kommunikationen mellan designern och kunderna. Slutligen 

tillhandahåller de ett format som möjliggör konstruktionen av överförbar kunskap om 

design, vilket därmed leder till ett möjligt uttryck för vetenskapen om digital design 

(Löwgren 2002, s. 2-3). 

   Författaren har i samband med sitt arbete identifierat olika användarkvaliteter som han 

anser är viktiga vid utformandet av digitala artefakter. Dessa har han delat in i fem olika 

grupper. Dessa fem grupperingar är motivation, interaktion, handlingar och deras utfall, 

förhandling av strukturella kvaliteter och skapandet av distans mellan användaren och 

den digitala designen. Dock påpekar han att dessa användarkvaliteter skall ses som en 

utsaga inom en pågående debatt, där målet inte är att vinna utan där debatten snarare 

utgör själva målet. Han vill att det ursprungliga förslaget skall synas och anpassas, att 

strukturerna och valen skall ifrågasättas och att andra skall bifoga nya koncept vars 

uppgift är att bidra till att forma en kunskapsbas som förenklar designen och stödjer en 

bättre användning av digital design (Löwgren 2002, s. 2). 

   Löwgren är alltså ytterst angelägen om att dessa användarkvaliteter är att 

rekommendera och utgå ifrån vid utformning av digital design. Vi har valt att fullfölja 

hans råd och kommer därför att använda oss av grupperna motivation och handlingar 
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och deras utfall, vilka i sin tur rymmer ett antal användarkvaliteter. Anledningen till 

detta begränsade urval inför användandet av hans teoretiska ramverk är att det i detta 

behandlas digital design som helhet, av vilket nätdejtingsajter förvisso utgör en del. 

Dock eftersom att tidsramen för denna studie har varit begränsad på tio veckor, har vi 

inte haft möjligheten att till fullo kunna utnyttja hans arbete, utan vi arbetar med ett 

begränsat urval, som vi anser vara ett relevant urval ur detta.    

 

Utvalda användarkvaliteter ur gruppen motivation 

En person som använder en nätdejtingsajt gör detta med ett visst mål och hoppas på att 

vederbörande sajt skall kunna uppfylla detta. Löwgren framtonar olika 

användarkvaliteter som enligt honom är avgörande för att motivera till användandet av 

en digital design. Bland dessa har vi valt de som vi anser vara mest relevanta för att 

analysera användandet av nätdejtingsajter. 

 

Seductivity (Förförande) 

Löwgren menar här att det skall vara lockande att använda sig av digital design. Han har 

i sin text använt sig av två forskare vid namn Khaslavsky och Shedroff och deras 

tolkning av ordet seduction (förförelse). Enligt dem är förförelse en process av följande: 

Enticement (lockelser) – genom att fånga uppmärksamhet och utlova emotionella löften. 

Relationship (relation) – utvecklas genom små uppfyllanden och flera löften, möjligtvis 

pågående under en längre tid. 

Fulfillment (fullbordande) – att fullborda det slutliga löftet och avsluta upplevelsen på 

ett minnesvärt och positiv sätt.  (Löwgren 2002, s. 4) 

   Anledningen till att vi har tagit upp användarkvaliteteten seductivity är att vi anser att 

användaren av en nätdejtingsajt är ett typexempel för den typen av användare som 

Löwgren resonerar kring. Detta för att användaren har vissa behov som nätdejtingsajten 

försöker att uppfylla. För att fånga dennes uppmärksamhet och förmå den att fortsätta 

använda sajten måste sajten erbjuda användarkvaliteten seductivity med dennes 

underkategorier. Det här kommer behandlas närmare i uppsatsens analysdel. 
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Relevance, Usefulness (Relevans, Brukbarhet) 

När man kallar någonting för relevant eller brukbart måste man sätta det i ett 

sammanhang. Om ett system erbjuder den information och det verktyg man behöver för 

att utföra en uppgift är det ett brukbart och relevant system (Löwgren 2002, s. 4-5). 

   Kriterierna brukbarhet och relevans är enligt oss viktiga måttstockar och 

analysverktyg för användandet av nätdejtingsajter, eftersom en design som är avsedd för 

att kunna uppfylla användarens mål måste vara relevant för detta. Dessutom skall den 

leverera brukbara resultat som för användaren närmare målet. Detta gäller inte minst för 

nätdejtingsajter då de drar den potentiella användarens uppmärksamhet på sig med löftet 

om uppfyllandet av ett konkret mål. 

 

Utvalda användarkvaliteter ur gruppen handlingar och deras utfall 

Användandet av en nätdejtingsajt såvida det sker med det syftet som dess skapare har 

tänkt sig, kräver en viss beredskap att agera för att uppnå det önskade resultatet. Detta 

betyder å andra sidan också att användaren ställer vissa krav på designen för att dennes 

handlingar skall kunna ha så stort utfall som möjligt. För att exemplifiera detta har vi 

valt att beskriva två av dem nedan. 

 

Actability (möjligheten att påverka) 

Löwgren anser att det är viktigt att en design som utlovar ett visst utfall måste 

tillhandahålla tillräckligt många funktioner vars resultat användaren kan se mer eller 

mindre omedelbart. Detta är viktigt för att användaren skall ha en känsla att designens 

verkan är märkbar (Löwgren 2002, s 9). 

   I samband med nätdejting skulle detta kunna innebära att användaren kan genomföra 

vissa handlingar och få en uppfattning om deras resultat. Senare i analysdelen av denna 

studie kommer nätdejting att diskuteras i samband med detta.  

 

Flexibility (flexibilitet) 

Även om en digital design av många av dess användare uppfattas som något finalt alltså 

något som är fullbordat, är det enligt Löwgren något som alltid befinner sig i ett läge där 

det ständigt förändras med syftet att förbättra det. Detta sker beroende på hur designen 

används och meddelas till dess skapare. Genom det kan denne åtgärda eventuella 
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problem eller tillägga helt nya funktioner utan att behöva lägga fram en helt ny version 

av designen (ibid.).  

   För man över detta resonemang till nätdejting skulle detta kunna innebära att det efter 

ett tag läggs till en ny kommunikationskanal eller liknande. Även detta skall diskuteras 

mer utförligt i analysdelen längst bak i uppsatsen.    

3. Metod och Genomförande 

När det är dags att börja med sin studie ställs man inför frågan om vilken slags metod 

som lämpar sig bäst till undersökningen – en kvantitativ eller en kvalitativ metod. I 

själva verket är det syftet med studien som blir avgörande för vilken metod man i 

slutändan väljer och det är valen av teoretiskt perspektiv och den aktuella 

frågeställningen som är centrala (Trost 2010, s. 33). Innan man väljer vilken metod man 

skall använda är det således fördelaktigt att kritiskt granska båda, om man inte är helt 

säker på vilken man skall använda. Kvalitativa metoder används när man försöker förstå 

människans resonemang, reaktioner eller särskilja och urskilja olika handlingsmönster 

(Trost 2010, s. 32). Om man vill förstå sig på en situation som en individ, organisation 

eller grupp befinner sig i måste man beakta människan genom att utföra kvalitativa 

metoder för att på så sätt ”försöka komma dem inpå livet” (Magne Holme & Krohn 

Solvang 1997, s. 92). I dessa fall kan man använda sig av olika tekniker så som enkäter, 

observationer och/eller intervjuer.  

3.1	  Datainsamling	  

Innan datainsamlingen påbörjades valde vi att bli medlemmar på sex av de populäraste 

nätdejtingsajterna för att få en uppfattning om nätdejtingsajterna och dess funktioner. 

Därefter genomförde vi intervjuer med tio personer som använder sig eller har använt 

sig av en eller flera nätdejtingsajter.  Efter detta beslutade vi att utföra observation och 

granskning på de sajter som visat sig vara de mest använda bland våra intervjupersoner. 

Detta anser vi vara relevant för vår undersökning för att vi i slutändan skall kunna 

besvara våra frågeställningar samt tolka och analysera de insamlade resultaten.  

3.1.1	  Observation	  
 
En datainsamlingsmetod som vi har valt att ta i anspråk till denna studie är deltagande 

observation. Deltagande observation kan användas i många fall då man vill studera 
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människor i en kontext, i vissa situationer och sammanhang. Katrine Fangen belyser i 

sin bok Deltagande observation att ”metoden innebär att befinna sig ’på fältet’ bland 

deltagare i situationer som framstår som naturliga för dem” (Fangen 2005, s. 29-30). 

Hon klarlägger även att man som forskare deltar som människa i ett allmänt samspel där 

man tillhör den gruppen som studeras (ibid.).  

   I vårt fall valde vi att studera nätdejtingsajterna genom att själva bli medlemmar på de 

populäraste nätdejtingsajterna (Hagberg & Bjerre 2008, s. 21-26) för att erhålla kunskap 

om respektive sajt genom att skapa en direkt erfarenhet som skulle kunna leda till en 

bättre förståelse och tolkning av fältet (Fangen 2005, s, 32). På så sätt kunde vi delta 

under samma villkor som alla andra medlemmar på nätdejtingsajterna, vilket Fangen 

valt att kalla för primärdeltagare (Fangen 2005, s. 30). Som primärdeltagare betyder det 

i detta fall att vi som deltagande observanter befinner oss på samma fält som andra 

medlemmar i samma kontext. En deltagande observation ansåg vi vara nödvändig för att 

bygga en personlig uppfattning av fenomenet.      

   När vi genomförde observationen var vi noga med att studera vilka möjligheter en 

nätdejtingsajt ger sina medlemmar. Detta genom att titta på vad som fanns där, vilka 

aktiviteter som människan själv kunde sätta igång samt tillgångar i form av funktioner.  

3.1.2	  Granskning	  av	  nätdejtingsajter	  

Vi har granskat tre olika nätdejtingsajter, detta för att ge en översyn över ett redan 

befintligt eller föreslaget användargränssnitt (Ottersten & Berndtsson 2002, s. 93). 

Syftet med detta är att finna brister och möjliga åtgärder hos gränssnittet som sedan 

beskrivs efter de resultat man fått fram utifrån sin undersökning. Det som 

uppmärksammas i en sådan här undersökning är interaktion som för många kan vara 

förvirrande eller otydlig när det kommer till användargränssnittet och 

informationsbearbetning på en webbplats (ibid).  

   Vi valde att göra en granskning av nätdejtingsajterna för att förse oss med kunskap om 

de populäraste nätdejtingsajterna bland våra intervjupersoner. Enligt Hagberg och 

Bjerre finns det sju nätdejtingsajter som hör till de största sajterna, dessa är Match.com, 

Mötesplatsen.se, Spraydate.se, Meetic.se, E-kontakt.se, Parship.se samt Qruiser.se 

(Hagberg och Bjerre 2008, s. 21-26). I denna undersökning valde vi att utföra 

granskningar på de mest använda nätdejtingsajterna bland våra intervjupersoner, vilket i 

detta fall visat sig vara Match.com, Spraydate.se samt Happypancake.com.  
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   När vi genomförde studien bestämde vi oss för att bli gratismedlemmar. Detta för att 

vi inte hade tillgång till den ekonomin som krävdes för att kunna bli betalmedlemmar. 

Att vara gratismedlem innebär inga kostnader utan istället blir du begränsad till ditt 

användande i form av funktioner och finesser nätdejtingsajten erbjuder. Vi valde att 

använda en av oss forskningsledare som fick fungera som ansiktet utåt och skapade 

därefter ett konto på Match.com, Spraydate.se och Happypancake.com. Vi laddade upp 

en bild, fyllde i hela profilen så att den var fullständig med bild, text och ifyllda attribut. 

Detta gjorde att vi kunde delta under samma villkor som vilken gratismedlem som helst. 

Utifrån detta kunde vi sedan utföra vår granskning och utforska nätdejtingsajterna.  

3.1.3	  Intervju	  
 
I denna studie har vi även valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få en 

förståelse för hur nätdejting används av medlemmarna på de olika nätdejtingsajterna. En 

kvalitativ intervju kan genomföras på olika sätt beroende på vilken typ av data man är 

ute efter.  

   Vi har valt att genomföra fokuserade intervjuer (Bell 2009, s.162) för vilken vi även 

har valt att ha en viss struktur i intervjuerna med hjälp av en intervjuguide (Trost 2010, 

s.71-74). Med hjälp av en intervjuguide kunde vi i förväg utforma ett antal frågor vi 

ville ställa, detta hjälpte oss att ha en överblick över intervjun. Fokuserade intervjuer 

lämnar även utrymme för informanterna att ge svar kring ämnesområdet (Bell 2009, 

s.162), men samtidigt ville vi inte att intervjuerna skulle sväva iväg och leda till att vi 

fick en mängd information som inte var relevant för studien. Därför valde vi att utforma 

en intervjuguide som var avsedd att hjälpa oss att få svar på de frågor vi ville studera 

och som har användandet av nätdejtingsajter som tema. Det är en fördel att ha en viss 

struktur innan intervjun skall äga rum eftersom det leder till att analysen i slutändan blir 

lättare att bearbeta (Bell 2009, s. 162). Under intervjuernas gång hade vi som tidigare 

nämnt lämnat utrymme för våra informanter att samtala fritt om ämnesområdet. När vi 

ansåg att vi var i behov av tydligare eller mer information ställde vi ytterligare frågor 

utifrån intervjuguiden. Vid utförande av intervjuerna var det viktigt för oss som 

intervjuare att inte ställa ledande frågor (Trost 2010, s. 105). Syftet med en intervju är 

att man skall få fram information ifrån informanten. Därför är det betydelsefullt att man 

som intervjuare införskaffar sig kunskap om den aktuella metoden samt ämnesområdet, 
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då det lätt kan hända att man annars ställer fel frågor som ger oanvändbar information 

eller agerar på ett sätt som är suggererande (Trost 2010, s. 53).  

   Genomförandet av alla våra kvalitativa intervjuer har skett av oss båda 

forskningsledare, detta för att ”minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys” 

(Trost 2010, s. 75). Jan Trost menar att vare sig man har tillgång till noggranna 

inspelningar eller anteckningar så kommer det aldrig kunna ersätta de intryck man 

upplevt, under intervjun som exempelvis gester, mimik, tonfall och så vidare. Det var 

därför viktigt för oss att planera våra intervjuer utefter den bäst lämpade metoden – 

nämligen att genomföra intervjuerna personligen eftersom det är vi forskningsledare 

som sedan kommer ta del av informationen och analysera materialet i slutändan. Det är 

givetvis viktigt att använda sig av någon form av verktyg för genomförandet inför 

bearbetning och analys. Vi valde att genomföra intervjuerna med hjälp av ljudupptagare 

samt anteckningar, detta för att vi anser att det är en fördel att kunna ta stöd av 

inspelningen av intervjuerna. Ljudupptagaren gav oss möjligheten att spola tillbaka 

bandet och låta oss analysera ordval, citeringar och tonfall (Trost 2010, s. 74), medan 

anteckningarna gav oss stöd för samtalet som pågick under intervjun.  

   Det insamlade materialet sammanställdes efter varje intervju där vi valde ut de viktiga 

elementen och gjorde en sammanfattning av det material vår intervjuperson lämnade.  

3.2	  Etik	  och	  integritet	  	  

Etiska regler som skall beaktas inom forskningen är inget nytt och det är därför viktigt 

att hålla sig till de etiska krav som finns när man utför en studie (Bell 2009, s. 53 - 64).      

   När det kommer till observation kan det upplevas som svårare att förhålla sig till etik, 

just för att man studerar sina forskningssubjekt så nära inpå under en längre period 

(Fangen 2005, s. 203). Forskningssubjekten är i vårt fall de medlemmar på 

nätdejtingsajterna som vi har studerat. Under våra observationer har vi valt att studera 

nätdejtingsajterna genom att delta som primäradeltagare. Detta för att kunna framstå och 

bete oss som en vanlig medlem och därmed även bli behandlade av alla de andra 

medlemmarna precis som en vanlig medlem. Vi är medvetna om att våra avsikter på 

nätdejtingsajten inte har varit de samma som de av andra medlemmar och att avsikterna 

inte förmedlas till de övriga medlemmarna. Därför kommer vi inte att använda några 

utsagor av andra medlemmar överhuvudtaget, utan vi har varit där för att studera 

funktionaliteten av nätdejtingsajterna. 
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   Anonymitet och konfidentialitet är enligt Bell grundläggande för att en studie skall 

kunna vara etisk korrekt (Bell 2009, s. 53 - 64). Vi valde därför att meddela våra 

informanter innan intervjuerna ägde rum om deras möjligheter att inte besvara en viss 

fråga eller när som helst under intervjun kunna avbryta. Vi berättade även och 

tydliggjorde för informanten i vilket syfte och var en undersökning tillsammans med 

resultaten skulle komma att publiceras. Vi informerade även om att all information är 

konfidentiellt, vilket betyder att informanten inte kommer att kunna identifieras av 

andra i rapporten.  

3.3	  Urval	  och	  målgrupp	  

Fokus för denna studie är som sagt att undersöka hur och varför medlemmar använder 

sig av nätdejtingsajter samt vilka funktionaliteter nätdejtingsajterna erbjuder och hur 

detta påverkar användningen av nätdejtingsajter. Till vår studie hör därför en målgrupp 

som består av medlemmar som använder sig eller har använt sig av nätdejtingsajterna i 

olika åldrarna, med vilka vi i sin tur genomfört kvalitativa intervjuer tillsammans med.  

   Urvalet är avgörande för den studie som skall utföras och därför blir det i detta fall 

angeläget att ha med de informanter som använder sig eller har använt sig av en eller 

flera nätdejtingsajter (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s. 101).  

  Till denna undersökning genomfördes tio stycken kvalitativa intervjuer med personer i 

åldrarna 22 år till och med 45 år gamla. Meningen med dessa intervjuer var att skapa en 

grund för djupare och mer fullständig information som ökar informationsvärdet kring 

medlemmarnas användning av nätdejtingsajter och dess möjligheter. Urvalsgruppen 

bestod utav sex kvinnor och fyra män och därmed heterogen. Detta i sin tur bidrog till 

en variationsbredd hos intervjupersonerna (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s. 

101). Det gav oss en möjlighet till varierad information kring användandet och 

informanternas tillvägagångssätt vid användning av nätdejtingsajterna. Vi var även 

medvetna om att urvalsgruppen befann sig i olika stadier i sitt användande, med vilket 

vi menar att vissa fortfarande använde sig av nätdejting medan andra inte gjorde det 

längre. Vi anser att vår urvalsgrupp kan tänkas bidra med kunskap om de företeelser vi 

studerar kring fenomenet.  
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3.4	  Metodkritik	  
Metoden och tillvägagångsättet som vi valde för denna undersökning anser vi har varit 

ett bra val för att kunna besvara våra frågeställningar. En observation av en medlem 

som använder en nätdejtingsajt skulle ha kunnat vara passande. En sådana kan vara 

lämplig när man vill veta om människor verkligen beter sig eller gör på det sättet de 

säger sig göra (Bell 2009, s. 187). Dock valde vi att inte använda denna metod i detta 

fall, eftersom hur man än väljer att utföra observationen så blir man påverkad och har 

inflytande på omgivningen. ”Bara genom att finnas där, kommer man att påverka det 

sociala fenomen man skall studera; den sociala miljön förändras när man blir en del av 

den” (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s. 115). Eftersom vi förmodar att 

nätdejting kan anses som ett känsligt ämne, skulle genomförandet av en observation ha 

kunnat leda till att människor inte hade handlat på samma sätt som de brukar, när de inte 

blir observerade. Detsamma kan tänkas gälla under en gruppintervju, då eventuellt inte 

alla respondenter hade vågat uttrycka sig eller delat med sig av sina åsikter fullt ut, när 

de är bland människor som har andra åsikter. Därför valde vi att genomföra en 

deltagande observation.  

   Enkät är en annan metod som skulle ha kunnat vara passande, men vi ansåg att 

metoden inte hade varit tillräcklig. Eftersom att vi inte hade haft någon möjlighet till att 

ställa följdfrågor, hade vi inte kunnat fördjupa och utveckla svaren hos respondenten 

som i en intervju (Bell 2009, s. 158). Därför anser vi att enskild kvalitativ intervju är 

den mest lämpade metoden för vår studie där syftet är att ta reda på vad man gör vid 

användningen av nätdejtingsajter. En intervju ger oss möjligheten att följa upp frågor, 

konkretisera svar, uppmärksamma känslor och motiv samt att se över kroppsspråk som 

mimik, tonfall och gester (ibid.). Däremot anses det svårare att analysera de svar man 

får ut från intervjuer och därför genomför man ett fåtal intervjuer under ett kortare 

projekt då metoden kräver tid (ibid.). Intervjuer anses som en subjektiv metod och 

därför är det väsentligt att se över hur man förhåller sig till metoden vid genomförandet 

av en intervju. Genomförandet av våra intervjuer har gett oss erfarenheter av hur man 

intervjuar och samtidigt gjort oss säkrare i rollen som intervjuare. De två första 

intervjuerna som vi genomförde var inte lika givande som de följande, då vi inte riktigt 

kände oss tillräckligt förberedda och säkra i vår intervjusituation. Men detta kan även ha 

att göra med att alla intervjupersoners personlighet är olika och vilket i sin tur kan 

påverka intervjusituationen och därmed resultaten från intervjuerna. 
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   En deltagande observation har gett oss möjligheten att själva ha kunnat agera som en 

medlem på en nätdejtingsajt för att studera funktionaliteten och för att erhålla kunskap 

om respektive nätdejtingsajt. Däremot kan metoden väcka funderingar kring huruvida vi 

har valt att tolka de resultat vilka vi har fått ut från den deltagande observationen.  

   I den granskning som har genomförts i denna undersökning har målet varit att finna 

brister och eventuella åtgärder på nätdejtingsajterna. I vårt fall använde vi oss av våra 

egna kunskaper samt boken användbarhet i praktiken (Ottersten & Berndtsson 2002). 

Vid betraktande i efterhand skulle man kanske ha kunnat använda sig av fler referenser 

och tekniker för granskningen. Dock anser vi att denna typ av metod inte är bärande för 

vår studie, samt att tiden som var avsatt för denna studie inte tillät en mera noggrann 

granskning.  

   Vi är medvetna om att denna studie som vi har genomfört inte skall ses som en 

generalisering över användandet av nätdejtingsajter i Sverige. Utan vi anser att resultatet 

av vår undersökning kan ses som en bråkdel av helheten som vi försöker att få ett grepp 

om, fast även här har tiden inte varit tillräcklig. Vi hoppas att vår studie skall kunna 

fungera som en infallsvinkel för framtida forskning inom detta fält.  

4. Presentation av medverkande intervjupersoner samt de 
granskade nätdejtingsajterna 

4.1	  Intervjupersoner	  	  

De utförda intervjuerna kommer inte att publiceras i fullformat, då vi lovat våra 

intervjupersoner anonymitet samt konfidentialitet. Vi kommer därmed att presentera 

våra intervjupersoner som varit med i vår undersökning kort här nedan. Vi har därefter 

även valt att presentera personerna under fiktiva namn för att underlätta för läsaren samt 

för att kunna använda namnen under våra resultat. Namnen börjar antingen på K eller 

M, beroende på om det är en kvinna eller en man (K = Kvinna och M = Man).  

 

Kajsa är 25 år gammal och bor utanför Göteborg. Kajsa började nätdejta efter att 

hennes kompis tipsat om nätdejtingsajten Spraydate.se. Kajsa har använt sig utav 

Spraydate till och från i cirka 1 år. Idag är Kajsa fortfarande singel men fortsätter 

sitt sökande på nätdejtingsajten i perioder.  

Karin är 26 år gammal och bor i Stockholms innerstad tillsammans med sin 

sambo som hon har träffat via nätdejtingsajten Mötesplatsen.se. Förutom 
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Mötesplatsen.se har Karin varit aktiv till och från på Spraydate.se och 

Happypancake.com under en period på fyra år, innan hon träffade sin sambo.   

Mats är 29 år gammal och bor utanför Stockholmsområdet. Mats började 

nätdejta år 2006 på sajten Spraydate.se och har sedan dess använt sig av tjänsten 

till och från. Mats blev år 2006 tipsad av en kompis och är idag fortfarande 

medlem på Spraydate.se. Mats träffade en kvinna via Spraydate.se som han 

inledde en tre års lång relation med. Idag är Mats singel och tillbaka på 

nätdejtingsajten Spraydate.se.  

Karolina är 29 år gammal och bor i en närförort utanför Göteborg. Karolina är 

idag singel och blev för cirka 2 år sedan medlem på nätdejtingsajten Match.com 

som hon själv hade koll på via reklam och media. Karolina valde Match.com, då 

det var den sajt hon visste mest om och ansåg som seriös. Karolina ser nätdejting 

som ett alternativ till att träffa någon på krogen eller på jobbet. Hon använder sig 

fortfarande utav Match.com där hon är en betalmedlem (En betalande medlem 

har tillgång till fler funktioner på en nätdejtingsajt) och är inte medlem på någon 

annan nätdejtingsajt.  

Martin är 26 år gammal och bor i Stockholms innerstad. Martin lever idag 

tillsammans med sin flickvän som han träffade via nätdejtingsajten 

Happypancake.com. Innan han träffade sin flickvän var Martin aktiv i ungefär 

sex månader på både Spraydate.se samt Happypancake.com.  

Mikael är 26 år gammal och bor i en närförort till Stockholm. Mikael har 

nätdejtat sedan han var ungefär 20 år gammal och har sedan dess varit medlem på 

nätdejtingsajten Spraydate.se, samt att han provat på andra nätdejtingsajter fast 

lutat sig tillbaka på Spraydate.se då den är gratis (En gratis medlem på 

Spraydate.se har tillgång till fler funktioner än andra sajter där man måste vara en 

betalmedlem för att tillhandahålla samma funktioner). Mikael är idag inte aktiv 

på nätdejtingsajten Spraydate.se då han sedan tre år tillbaka haft en relation med 

en kvinna han träffat via Spraydate.se. 

Kristina är 45 år gammal och bor i Stockholmsområdet. Kristina är idag inte 

aktiv på någon nätdejtingsajt då hon för närvarande lever med sin sambo sedan 

några år tillbaka. Kristina blev bekant med fenomenet nätdejting genom en vän 

och nätdejtade i ungefär ett år använde sig utav både Spraydate.se och 

Mötesplatsen.se.  

Marcus är 30 år gammal och bor utanför Uppsala. Marcus blev medlem på 

Spraydate.se för ungefär två månader sedan då han blev rekommenderad av en 
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nära vän. Idag är Marcus singel och hoppas på att träffa en kvinna med samma 

mål i livet. 

Katja är 35 år gammal och bor i en närförort utanför Stockholm tillsammans 

med sin sambo. Katja nätdejtade i ungefär tre år innan hon träffade sin nuvarande 

sambo. Till en början använde Katja sig utav Match.com därefter övergick hon 

till Spraydate.se samt Parship.se efter att hon blev rekommenderad av en 

väninna.  

Katarina är 34 år gammal och bor i en förort till Stockholm. Katarina kom första 

gången i kontakt med en nätdejtingsajt år 2006 och har sedan dess nätdejtat i 

omgångar när hon känt sig manad att träffa någon. Katarina har sedan ett antal år 

tillbaka varit medlem på Spraydate.se samt E-kontakt.se på uppmaning av sin 

syster, som även hon nätdejtat. Idag är Katarina aktiv på nätdejtingsajten 

Happypancake.com. 

4.2	  Nätdejtingsajter	  

I denna undersökning valde vi att utföra granskning samt observation på de mest 

använda nätdejtingsajterna bland våra intervjupersoner, vilket i detta fall visat sig vara 

Match.com, Spraydate.se samt Happypancake.com. Därför har vi valt att kort presentera 

dessa nätdejtingsajter för att på så sätt kunna ge en bild utav varje sajt. Detta tror vi 

även hjälper läsaren att kunna skilja nätdejtingsajterna från varandra när vi i det senare 

kapitlet, resultat och analys kommer nämna dem.  

4.2.1	  Spraydate.se	  

Spraydate startades år 1999 och var då ensamma om att erbjuda gratis nätdejting i 

Sverige. Idag har Spraydate cirka 800 000 medlemmar. Enligt information som finns på 

Spraydates hemsida har närmare en halv miljon singlar gått på en dejt IRL (In real life) 

genom dem. De anser att ”kärlek är gratis” och tycker inte att deras medlemmar skall 

behöva betala för chansen att hitta sin drömpartner (Nätdejting och kärlek vid första 

klicket, 2010).  
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Bild 1. http://spraydate.spray.se/ , Spraydate.se. 2011-01-21.   

 

De funktioner som Spraydate.se erbjuder är olika beroende på vilket medlemskap man 

innehar. Gratismedlemmar har tillgång till: 
• Andra medlemmars fotoalbum 

• Chatt 

• Snabbsökning (Snabbsökning ger en möjlighet att söka bland andra medlemmar utifrån kön, 

ålder, bostadsort, kroppslängd samt senaste online).   

• Skicka och ta emot meddelanden (Efter 20 dagar raderas de meddelanden som finns i 

inkorgen, som gratismedlem har man tillgång att skicka tio meddelanden per dag). 

• Charmtoppen (Charmtoppen är en tio-i-topp-lista som visar bild på medlemmar som har röstats 

fram som charmigaste tjejen eller killen på Spraydate genom att ge poäng i skalan fem till tio 

inne på medlemmars profiler). 

• Blockera medlemmar  

• Kompislista (Ger en möjlighet att spara kompisar så man snabbt och enkelt kan hitta tillbaka till 

deras profiler).  

4.2.2	  Match.com	  

År 2002 startades Match.com och är enligt dem själva Sveriges största dejting- och 

matchmakingtjänst (Om Match.com 2010). Medlemmarna på Match.com är mellan 25 

till 45 år gamla och de har en jämn könsfördelning (Om Match.com 2010). Match.com 

är en internationell sajt som erbjuder medlemmar att söka andra medlemmar världen 

över. Match.com fungerar likadant som många andra dejtingsajter. Det är kostnadsfritt 

att bli medlem på sajten men om man önskar fler funktioner kostar det och man behöver 

en prenumeration för att tillhandahålla funktionerna.  
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Bild 2. http://se.match.com, Match.com - 2011-01-21 

 

En gratismedlem på Match.com har tillgång till följande funktioner: 
• Skapa en profil (En profil används för att presentera vem man är. Medlemmen lägger upp en 

bild på sig själv, skriver en kort presentation och fyller i de attribut som stämmer in på denna. 

Exempelvis kroppstyp, längd, intressen. Här kan man även välja att fylla i de attribut man önskar 

att motsatt partner skall inneha.)  

• Ladda upp bilder i fotoalbum  

• Använda sökverktyg (Här finns flera sökfunktioner som gör det möjligt att söka efter den 

blivande partnern på olika sätt. Hit hör sökfunktioner som medlemmar online, sök med ett klick, 

snabbsök, samt avancerad sökning.) 

• Matchmakingtest 

• Flirta med medlemmar (På Match finns en funktion som heter ”flirta” denna ger medlemmen 

möjlighet att skicka en flirt till en annan medlem, vilken den andra medlemmen sedan kan se 

ifall han eller hon innehar en prenumeration). 

• Se andra medlemmars profiler.  

4.2.3	  Happypancake.com	  

Happypancake.com startades i mars år 2007 och är en helt gratis nätdejtingsajt där cirka 

100000 personer registrerats sig sedan starten 2007. Happypancake.com finansieras 

men hjälp utav annonser och kan därför erbjuda nätdejting gratis för dess medlemmar.   

På Happypancake.com är alla funktioner tillgängliga eftersom att det inte kostar att vara 

medlem. 
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Bild 3. http://www.happypancake.com/MyPage.aspx, Happypancake.com - 2011-01-21 

 

På Happypancake.com är alla funktioner tillgängliga eftersom att sajten inte erbjuder en 

medlem olika medlemskap. Till dessa funktioner hör: 
• Skapa en profil 

• Ladda upp bilder i fotoalbum 

• Flirta med medlemmar (Här finns möjligheten att välja mellan olika slags flirtar, dessa är ”dig 

vill jag veta mer om”, ”flirt”, ”puss”, ”date”, ”kram” och ”du känns speciell”).  

• Skicka och ta emot mail 

• Söka bland medlemmar  

• Mina favoriter (Gör det möjligt att spara medlemmar som favoriter) 

• Mina besök (Se över vilka medlemmar som har besökt en själv) 

• Min idealprofil (Gör det möjligt att söka efter och spara en profil som man önskar sin 

idealpartner skall stämma överens med) 

• Matcha (Denna funktion innebär att man kan matcha sin egen profil med sin idealprofil och 

därefter få ut vem eller vilka som passar en bäst) 

• Blockera medlemmar 

5. Resultat och Analys 

Resultatet av våra datainsamlingar kommer vi att redogöra för genom att först beskriva 

de resultat som vi har fått utifrån de observationer som vi har genomfört på 

Spraydate.se, Match.com samt Happypancake.com. En analys sker regelbundet under de 

resultat som presenteras. Efter presentationen av resultat och analys av observationen 

redovisas resultaten och en analys av granskningen. Här klargör vi för vilka funktioner 

som finns på respektive sajt och de brister vi har funnit på de tre populäraste 

nätdejtingsajterna bland våra intervjupersoner, samt diskuterar eventuella åtgärder som 
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sajterna kan vidta för att förbättras. Därefter framför vi de resultat som vi har samlat in 

från de tio intervjuer som genomfördes, vilka också analyseras.  

5.1	  Resultat	  och	  analys	  av	  observation	  

En deltagande observation har i avsikt att studera människor i en kontext, i vissa 

situationer och sammanhang. Vi valde att genomföra en deltagande observation, detta 

för att få en förståelse om hur nätdejtingsajterna Match.com, Spraydate.se och 

Happypancake.com fungerar och vilka funktionaliteter dessa tillhandahåller. En 

deltagande observation ansåg vi vara nödvändig för att bygga en personlig uppfattning 

av fenomenet och eftersom den även skulle kunna leda till en bättre förståelse och 

tolkning av fältet.    

   När vi observerade nätdejtingsajterna deltog vi på samma villkor som de övriga 

medlemmarna, men dock med ett annat mål, vilket var att observera det som försegick 

och de funktioner som fanns tillgängliga på nätdejtingsajterna. Som tidigare nämnt, 

utformade vi en egen fullständig profil med bilder, presentationstext, samt ifyllda 

attribut (längd, intressen osv.). Till en början la vi upp en profilbild, en ansiktsbild som 

visade tydligt vem vi var, sedan fyllde vi i alla de attribut som stämde överens med vår 

profil. Med attribut menas hårfärg, ögonfärg, längd, intressen, viljan att skaffa barn, 

antal barn med mera. Till en början hade vi ingen presentationstext, vilket visade sig 

gav mindre sökträffar, flirtar och mail. Därefter skrev vi ihop en kort presentationstext 

om den forskningsledare vi hade valt ut innan observationen och vilket ledde till fler 

besökare, mail och flirtar. Detta hände även när vi valde att ladda upp en bikinibild för 

att se ifall vi fick fler personer som valde att kontakta oss. Resultatet av denna handling 

var positiv, då fler medlemmar kontaktade oss via mail. Vi har även lagt märke till att 

det är under den tiden vi har varit aktiva och inloggade på respektive nätdejtingsajt, vår 

profil har varit mest besökt och vi har blivit kontaktade via mail och flirtar av andra 

inloggade medlemmar. Vi tror att det här beror på att man är tillgänglig och online, 

vilket leder till att en annan medlem kan ta direktkontakt med en för att kunna få ett 

snabbt svar. Detta förefaller oss naturligt att göra eftersom att båda är online samtidigt 

och förhoppningsvis har tid för att svara. 

    En nätdejtingsajt är vad vi anser vara ett typexempel på en digital design, som 

Löwgren skriver om i sin text The use qualities of digital design. Generellt för alla 

nätdejtingsajter är att de har som Löwgren beskriver, en användarkvalitet som kallas för 
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seductivity. Med denna användarkvalitet menar Löwgren att en användare av en digital 

design, i detta fall en medlem på en nätdejtingsajt, har vissa behov som nätdejtingsajten 

försöker att uppfylla. För att fånga en medlems uppmärksamhet och förmå den att 

fortsätta vara aktivt på sajten, måste sajten erbjuda användarkvaliteten seductivity. Som 

nämns ovan består användarkvaliteten enligt Löwgren av tre olika faser som är lockelse 

(enticement), relation (relationship) med designen och löftet om uppfyllande 

(fulfillment) av målet (Löwgren 2002, s. 4).  

   Samtliga tre nätdejtingsajter som vi har valt att göra en granskning och observation 

på, och även de som vi bara har blivit medlemmar hos, lockar medlemmar genom ett 

löfte: nämligen att träffa någon. När det kommer till Match.com och Spraydate.se, finns 

lockelsen redan i nätdejtingsajternas namn. Namnen antyder att det har med dejtande 

och ihop-parande att göra. Match.com lockar också på ytterligare ett sätt genom att man 

som gratismedlem kan se hur många mail och flirtar man har fått, men inte kan läsa alla 

mail och inte kan se vem som har skickat flirtarna, om man inte uppgraderar sitt 

medlemskap mot betalning. De försöker alltså att få en att bli betalande medlem genom 

att locka med vetskapen om att det är andra medlemmar som har skickat flirtar och mail 

till en, utan att man kan läsa alla mail och se vem som har skickat flirtarna. Man skulle 

kunna jämföra detta med ett lockbete. Spraydate.se lockar med att de är Sveriges första 

och största nätdejtingsajt och att de har många medlemmar. Många medlemmar 

genererar större chans till att hitta någon av intresse och en eventuell träff. 

Happypancake.com lockar å andra sidan medlemmar genom att det är helt gratis.  

   När medlemmen har skapat sin profil har denne olika aktionsmöjligheter på 

nätdejtingsajten, beroende på vilken sajt denne är medlem på. Dessa aktioner som 

medlemmen har tillgång till tjänar syftet att bygga upp en relation mellan medlemmen 

och sajten. Detta kan jämföras med det Löwgren skriver om att en relation men den 

digitala designen växer fram med hjälp av små löften och uppfyllanden. I detta fall 

skulle det kunna vara att en medlem till exempel har möjlighet att se en annan medlems 

fotoalbum, skicka/ta emot flirtar och mail osv.  

   Fullbordandet som Löwgren beskriver, består i detta fall av till exempel ett möte med 

en annan medlem, eller att medlemmen i slutändan avaktiverar sitt medlemskap när 

denne har uppnått sitt mål på nätdejtingsajten.  

   När det gäller resultaten av de deltagande observationer som vi har genomfört på 

Spraydate.se, Match.com samt Happypancake.com, kan man se en likhet när det 
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kommer till de funktioner som nätdejtingsajterna erbjuder. Detta kanske inte är 

underligt eftersom att alla nätdejtingsajter mer eller mindre erbjuder samma typ av 

funktioner. Funktionerna som finns på respektive sajt kommer att beskrivas längre bak i 

detta kapitel. En skillnad som vi däremot har upptäckt, är att sajterna skiljer sig från 

varandra när det kommer till nätdejtingsajternas egna karaktärer. Med detta menar vi att 

känslan av att befinna sig på dessa tre sajterna är olika, beroende på vilken 

nätdejtingsajt man brukar. För det första skiljer sig målgruppen på Match.com från 

Happypancake.com och Spraydate.se. Match.com är riktad till en äldre målgrupp. Detta 

tror vi är en anledning till att sajten är uppbyggd på ett visst sätt, för att anpassa sajtens 

karaktär efter den tilltänkta målgruppen. Medan Spraydate.se och Happypancake.com 

enligt oss uppfattas som mer ungdomlig och skapad för en yngre målgrupp än 

Match.com. Ytterligare en anledning som vi anser spela en roll i denna fråga och har en 

betydelse för vilka användare som vistas på nätdejtingsajter, är att sajterna skiljer sig i 

sin funktionalitet samt tillgångar, beroende på vilket medlemskap respektive användare 

innehar. Vid skapandet av ett konto på Spraydate.se eller Match.com finns möjligheten 

att uppgradera medlemskontot mot en avgift. För den betalande medlemmen innebär 

detta att denne får fler aktionsmöjligheter på nätdejtingsajten. Avgiften är olika 

beroende på varje nätdejtingsajt. På Match.com kostar ett uppgraderat medlemskap 349 

kronor i månaden, på Spraydate.se kostar det 89 kronor i månaden medan det på 

Happypancake.com är helt gratis. Beroende på vilket mål användaren har, tror vi att det 

kan komma att ha en betydelse för vilket medlemskap och vilken nätdejtingsajt man 

använder. I detta fall menar vi att många medlemmar innehar olika mål med 

användningen av en nätdejtingsajt. På Match.com är kostnaderna betydligt högre i 

jämförelse med Spraydate.se och Happypancake.se. Vi har valt att tolka det som att 

många anser att ”gratis är gott” och därför väljer medlemmar att inte betala beroende på 

vilket mål man som medlem innehar. Resultaten från våra observationer tyder på att 

vissa letar efter kärlek och långvariga förhållanden, medan andra söker sexuellt 

umgänge eller bara en vän. Resultatet av våra intervjuer visar att alla personer inte 

strävar efter samma mål vid användningen av nätdejtingsajter och att dessa därmed 

ställer olika krav på sajterna. Detta kan sättas i relation till vad Alexej Leontjev, en av 

grundarna till aktivitetsteorin skildrar, nämligen att ett subjekt föreställer en person som 

innehar ett objekt, i detta fall ett mål. Objektet i detta fall behöver inte vara den samma 
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för varje medlem. Det intressanta är att se hur subjektet går tillväga för att uppnå sitt 

mål, objektet (Nardi 1996, s.37-38). 

   När vi utförde denna undersökning har vi som tidigare nämnts skapat konton som 

gratismedlemmar på de tre nätdejtingsajterna, Spraydate.se, Match.com och 

Happypancake.com. Vi har därefter redogjort för vilka funktioner som har varit 

tillgängliga för oss på respektive nätdejtingsajt. Resultaten visar att antalet funktioner 

och även funktionstyper skiljer sig mellan de tre nätdejtingsajter som vi har studerat, 

beroende på om man är gratismedlem eller inte. En annan viktig aspekt som Löwgren 

påpekar, är att det är viktigt att en design som utlovar ett visst utfall, måste 

tillhandahålla tillräckligt många funktioner vars resultat användaren kan se mer eller 

mindre omedelbart. Han betecknar denna användarkvalitet med termen actability. Detta 

är viktigt för att användaren skall ha en känsla att designens verkan är märkbar 

(Löwgren 2002, s 9). I detta fall anser vi att Match.com är den nätdejtingsajt som ger 

aningen mer feedback och respons på funktioner och de handlingar som användaren har 

valt att genomföra, för att på så sätt underlätta uppfattningen om vad och vilka resultat 

detta medfört. Ett exempel som illustrerar detta handlande är att om en medlem på 

Match.com skickar en flirt till en annan medlem, ser denne omedelbart en ruta som 

dyker upp och bekräftar att flirten har skickats. Vi anser att Löwgren tar upp en viktig 

punkt i detta, då det är viktigt att se till möjligheten att påverka vid utvecklingen av en 

nätdejtingsajt, så att dess användare skall ha möjligheten att se resultaten av deras 

handlingar.  

   De funktioner som Spraydate.se erbjuder är olika beroende på vilket medlemskap man 

innehar. Funktionerna är begränsade för gratismedlemmar till skillnad från deluxe-

medlemmarnas funktioner. Deluxe-medlemmarna får tillgång till alla funktioner, som 

exempelvis att skicka ett obegränsat antal meddelanden, förstora profilbilder, se flera 

inlägg i gästbok, komma först i sökresultat och ha tillgång till avancerad sökning. Att 

vara gratismedlem på Match.com kan anses vara en nackdel, då de funktioner som 

denne har tillgång till, gör att denne kan känna sig begränsad i sin användning. Med 

detta menar vi att gratismedlemmen inte kan nå ut till alla medlemmar, då den 

exempelvis inte kan skicka mail eller läsa ett inkommande mail från någon annan. Det 

är nästintill omöjligt att få kontakt med någon av intresse om en medlem inte innehar en 

prenumeration. Detta leder till att en medlem på Match.com måste välja att prenumerera 

för att kunna använda hela funktionaliteten som Match.com erbjuder.  
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    Utifrån vår deltagande observation som har gett oss möjligheten att tillbringa tid på 

nätdejtingsajterna har vi iakttagit olika situationer och sammanhang. Vid betraktandet 

av observationernas resultat, framgår tydligt begränsningarna av en nätdejtingsajts 

funktioner för en icke betalande medlem. Happypancake.com tillhandahåller sina 

samtliga funktioner för alla medlemmar, dock är detta inte avvikande från vår generella 

utsaga, eftersom det handlar om en gratissajt. Match.com å andra sidan är inte alls lika 

öppen till att använda funktioner om man inte uppgraderar sitt medlemskap. På 

Spraydate.se finns dock fler funktionaliteter tillgängliga för en icke betalande medlem, 

till skillnad från Match.com. Detta tror vi gör att många av Spraydate.se medlemmar 

väljer att använda just denna sajt. Dock tror vi även att detta beror på vilka krav och mål 

medlemmen har, och i så fall varför denne använder respektive sajt. Det är just därför vi 

har utfört intervjuer, då vi hoppas att på så sätt kunna få en möjlighet att förstå 

handlingar och målsättningar som medlemmarna utför och varför de utför dessa, vid 

användningen av nätdejtingsajter.  

5.2	  Resultat	  och	  analys	  av	  granskningen	  av	  nätdejtingsajterna	  

Granskningen är som tidigare nämnts, ämnat för att ge en översyn över ett redan 

befintligt eller planerat användargränssnitt. Vi utförde en granskning av 

nätdejtingsajterna Match.com, Spraydate.se samt Happypancake.com, som visade sig 

vara de mest använda nätdejtingsajterna bland våra intervjupersoner. Som standard för 

granskningen har vi valt att använda oss av Löwgrens teoretiska ramverk The use 

qualities of digital design, eftersom vi anser att detta är lämpad för att syna och bedöma 

digital design och dess funktioner. Granskningen går ut på att uppdaga brister i den 

digitala designen, omnämna dessa, samt att lämna förslag på eventuella förbättringar.  

   Om man ser till användarkvaliteten relevans och brukbarhet (Löwgren 2002, s 4-5).är 

designen av en nätdejtingsajt relevant, då de flesta medlemmar på sajterna strävar efter 

att hitta en partner. Nätdejtingsajten kan brukas genom att bland annat använda 

sökfunktionen, de olika möjligheterna till kommunikation, eller betraktandet av en 

annan medlems profil och bilder. Detta kan leda till att målet med medlemskapet på 

sajten uppnås.  

   Spraydate.se har under arbetets gång fått ett helt nytt gränssnitt som enligt oss 

behövdes eftersom vi blev medlemmar i november 2010. Granskningen ägde rum efter 

att sajten uppdaterats. Den största skillnaden på sidan är att den har fått en ny design 
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som utgör en lättare och mer överskådlig navigering samt en helt ny meny. Däremot var 

det lätt att känna igen sig, då många av de gamla funktionerna finns kvar bara det att 

gränssnittet fått ett “ansiktslyft”. Precis som Löwgren nämner i The use qualities of 

digital design under användarkvaliteten flexibility, att en digital design strävar efter att 

ständigt förändras med syftet att förbättras. Genom detta kan nätdejtingsajten åtgärda 

eventuella problem eller tillägga helt nya funktioner utan att behöva lägga fram en helt 

ny version av designen. I nuläget fungerar alla funktioner på Spraydate.se förutom 

chatten, då det arbetas för att förbättra funktionen efter att gränssnittet har uppdaterats. 

Enligt Löwgren är det även viktigt att användaren av en digital design, i detta fall 

nätdejtingsajt, använder och meddelar om brister och förslag på förbättringar, för att det 

i slutändan skall kunna leda till en förbättring av nätdejtingsajten. Detta skulle kunna 

innebära att det efter ett tag läggs till en ny kommunikationskanal, att uppdateringar av 

olika funktioner sker eller liknande. Precis detta tror vi har skett på Spraydate.se. 

 
           Bild 4. Det gamla gränssnittet är till vänster och det nya är till höger.  

 

Match.com är den andra nätdejtingsajten vilken vi har utforskat och är en internationell 

sajt som används världen över. Utifrån vår utvärdering av sajten anser vi att gränssnittet 

är rörigt, då man som användare får mycket information på en relativt liten yta, vilket 

leder till att det kan vara svårt att hitta för nya användare, eftersom sidan blir 

oöversiktlig. Efter att ha provat sajten ett antal gånger vänjer man sig vid dess 

navigering samt gränssnitt, vilket gäller för de flesta nätdejtingsajter. 

  Happypancake.com är den sista nätdejtingsajten som vi har studerat och även den 

nyaste bland dessa tre sajter. Happypancake.com är den enda sajten som är helt gratis. 

På Happypancake.com kan man se likheter med de andra sajterna i form av funktioner, 

dock uppfattar vi utformningen som väldigt enkel och aningen minimalistisk och inte 

alls lika avancerad som Match.com eller Spraydate.se, i den bemärkelsen att gränssnittet 
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uppvisar färre utsmyckningar i form av ”modern grafik”. Med detta menar vi att 

Happypancake.com innehar ett gränssnitt som kan återspeglas hos populära 

communities på nittio-talet. Däremot kan det hända att Happypancake.com vill 

förespråka ett simpelt och enkelt gränssnitt. En aspekt som understryker detta intryck är 

att typsnittet är relativt litet jämfört med de andra sajterna och därmed skulle kunna 

vålla svårigheter för användare med synfel. De ovannämnda bristerna skulle kunna 

förklaras av faktumet att det är en gratissajt. Ett annat skäl skulle kunna vara att sajten 

startades 2007 och har därmed inte hunnit komma så långt i sin utveckling.  

5.3	  Resultat	  och	  analys	  av	  intervjuer	  

5.3.1	  Val	  av	  nätdejtingsajt	  	  
 
Resultaten från de tio intervjuer som vi genomfört visar att majoriteten av alla våra 

intervjupersoner använder sig utav nätdejtingsajten Spraydate.se. Därefter är det tre 

personer som använder sig utav Happypancake.se som även provat på andra 

nätdejtingsajter så som Spraydate.se, Mötesplatsen.se samt E-kontakt.se. Två personer 

använder Match.com, där den ena endast har använt sig av Match.com medan den andra 

även använt sig utav Parship.se och Spraydate.se. Detta tyder på att Spraydate.se är den 

populäraste nätdejtingsajten bland våra intervjupersoner.  

 

5.3.2	  Varför	  man	  väljer	  att	  nätdejta	  	  
 
Anledningen till att personerna i fråga valt att använda sig utav en viss nätdejtingsajt är 

av olika orsaker och som åskådliggörs i våra intervjuer. Resultaten återspeglar ett 

mönster där några valt en viss nätdejtingsajt för att en kompis använt sig utav den eller 

att nätdejtingsajten är gratis. 

 
Kajsa 25 ”Det	  var	  nog	   för	  att	  min	  kompis	  hade	  använt	   sig	  av	  Spraydate	  och	   för	  att	  den	  är	  

gratis”. 

Katarina 34 ”Använde	  mig	  mer	   utav	   Happypancake,	   Spraydate	   och	   Parship	   för	   att	   det	   är	  

dem	  jag	  känner	  till	  och	  hört	  talas	  om”.	   

Martin 26 ”Happypancake	   var	   gratis,	   så	   det	   var	   därför	   jag	   valde	   den.	   Dessutom	   verkade	  

användarna	  vara	  relativt	  unga	  och	  tillhörde	  min	  ålderskategori”. 

Karolina 29 ”Match.com	  var	  den	  sidan	  jag	  visste	  mest	  om	  och	  den	  kändes	  som	  en	  seriös	  sida”.	  
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Ett annat resultat pekar även på att majoriteten av de intervjuade började nätdejta genom 

tips från en vän eller via reklam. En intressant aspekt är det Katarina, 34 belyser i sin 

intervju:  
”…min	  syster	  har	  nätdejtat	  så	  jag	  har	  hört	  en	  del	  från	  henne	  och	  bestämde	  mig	  för	  att	  testa	  

på	  nätdejting.	  Det	  känns	  lite	  som	  att	  det	  är	  det	  enda	  sättet	  idag	  att	  träffa	  någon.	  I	  min	  ålder	  

är	  det	  svårt	  att	  gå	  ut	  på	  krogen	  och	  träffa	  killar.	  Inte	  alls	  som	  när	  jag	  var	  ung.	  ”	  

	  

Om man ser till detta, anser vi att det är många i dagens samhälle som känner likadant 

som Katarina. Detta har vi valt att tolka på det sättet att ju äldre man blir, desto svårare 

är det att träffa någon, då tiden går åt till annat och många är upptagna med jobb, vänner 

och familj. Därför blir det svårt att träffa någon på annat håll. Som vi ser det, erbjuder 

nätdejtingsajterna en flexibel möjlighet för många människor som befinner sig i en 

liknande situation - att träffa någon där man själv kan anpassa tid och rum för sitt 

dejtande via en nätdejtingsajt.  

5.3.3	  Val	  av	  medlemskap	  	  

Resultaten visar även på att tre av våra tio intervjupersoner har betalat för att uppgradera 

sitt medlemskap på både Match.com samt Spraydate.se och resterande innehar ett gratis 

medlemskap. Vår teori är att medlemmar väljer att använda sig utav ett gratis 

medlemskap just för att det är gratis - som man brukar säga ”gratis är gott”. Detta även 

för att alla människor är olika och ställer därför inte samma krav eller innehar samma 

mål till varför man använder sig utav en nätdejtingsajt.  

5.3.4	  Målet	  med	  användandet	  av	  en	  nätdejtingsajt	  	  
 
Vår datainsamling visar på att målen till varför man till en början gick med och skapade 

ett konto på en nätdejtingsajt skiljer sig från person till person, däremot kan man tyda en 

del likheter hos våra intervjupersoner, där de flesta är ute för att träffa någon.  

 
Katja 35: ”Mitt	  mål	  var	  att	  bli	  kär”. 

Mikael 26: ”Att	   få	  tjejer,	  att	   få	  ha	  sex	  och	  känna	  uppskattning.	  Även	  att	  det	  skulle	  öka	  mitt	  

självförtroende	  så	  att	  jag	  kunde	  träffa	  tjejer	  på	  annat	  håll.” 

Mats 29: ”Se	  hur	  det	  fungerade.	  Kanske	  gå	  på	  någon	  date	  med	  någon,	  som	  jag	  normalt	  inte	  

skulle	  träffa.” 

Kajsa 25: ”Ligga	  till	  en	  början,	  men	  sedan	  hitta	  något	  lite	  seriösare.” 
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Målet hos de flesta intervjupersoner var att träffa en person som de skulle tycka om, bli 

kär i, påbörja ett förhållande med eller få uppskattning i form av sexuellt umgänge. 

Detta tyder på att de flesta medlemmar på nätdejtingsajter innehar olika typ av mål och 

att man är i behov utav att träffa en person som är likasinnad. Det som är intressant är 

att undersöka hur en medlem går tillväga för att uppfylla deras mål, detta kan jämföras 

med det Alexej Leontjev beskriver i aktivitetsteorin, att en person som innehar ett mål 

inte behöver agera enhetligt med någon annan användare för att uppnå sitt mål. Utan i 

detta fall utför medlemmar på nätdejtingsajter olika handlingar för att uppnå målet.  

5.3.5	  Användandet	  utav	  en	  nätdejtingsajt	  	  

Resultaten från våra intervjuer redogör för hur våra intervjupersoner använder sig utav 

nätdejtingsajterna. En aspekt vi har valt att undersöka är vilken funktion en medlem 

använder vid kontakt med en annan medlem av intresse och för att kunna utforska 

dennes mål. Målen är som sagt olika från person till person och därför blir det viktigt att 

urskilja. Datainsamlingen visar på att åtta av tio av våra intervjupersoner skickar mejl 

till personer de finner intressanta. Mikael, Kajsa och Mats är tre av dessa och väljer att 

beskriva detta så här.  

 
Mikael 26: ”Jag	  skickar	  alltid	  mail	  med	  kanske	  bara	  ett	  enkelt:	  -‐	  Hej!	  Tjejerna	  tycker	  ofta	  det	  
är	   lite	  mystiskt	   och	   spännande	   så	   de	   kollar	   då	   in	  min	   sida	   innan	   de	   bestämmer	   sig	   för	   att	  
svara	  eller	  inte.” 
 
Kajsa 25: ”Ja,	  alltså	  skriver	  något	  mejl	  typ	  en	  fråga	  eller	  bara	  något	  fjantigt.	  Typ	  ”Du	  verkar	  
intressant,	  hör	  av	  dig	  om	  du	  tycker	  detsamma[…]Ibland	  kan	  det	  räcka	  med	  att	  det	   syns	  att	  
man	  har	  varit	  inne	  på	  deras	  sida	  brukar	  jag	  tänka.”  

 
Mats 29: ”Jag	   skriver	   oftast	   någon	   kommentar	   via	   mail	   om	   något	   de	   skrivit	   om	   i	   deras	  
presentation	  eller	  så	  skriver	  jag	  bara	  ett	  hej.” 

 

Resultaten visade på att funktionen ”Söka bland medlemmar” samt ”Matchmaking”, var 

omtyckt bland våra intervjupersoner. Karin och Katja var två av de sju som ser det 

positiva med att kunna söka bland andra medlemmar och de valde att redogöra detta på 

det här viset. 
Karin 26: ”Jag	  ville	  gärna	  veta	  ålder,	  om	  personen	  rökte	  eller	  drack	  och	  om	  han	  ville	  ha	  barn.	  
Det	  var	  de	  viktigaste.[…]Det	  var	  viktigt	  för	  att	  jag	  ville	  att	  han	  skulle	  passa	  just	  mig.	  Inte	  vara	  
för	  ung	  eller	  för	  gammal.	  Inte	  dricka	  eller	  röka	  eftersom	  jag	  själv	  inte	  gör	  det.[…]	  När	  jag	  var	  
ute	  efter	  något	  mer	  seriöst	  så	  var	  det	  viktigt	  att	  han	  ville	  ha	  barn	  eftersom	  jag	  alltid	  drömt	  
om	  det.” 
 
Katja 35: ”Jag	  använde	  sökfunktionen	  och	  sökte	  efter	  ålder,	  bostadsort	  osv.	  Sen	  att	  de	  skulle	  
vara	  hyfsat	  aktiva,	  varit	  inloggade	  senaste	  veckan	  åtminstone	  […]	  Sen	  sållade	  jag	  killarna	  på	  
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vem	  de	  sökte.	  Till	  exempel	  om	  de	  var	  runt	  35	  år	  och	  kunde	  tänka	  sig	  en	  tjej	  från	  18	  år	  så	  gick	  
de	  bort…” 
 

Användandet av sökfunktionen visar sig vara omtyckt. Detta anser vi inte vara något 

förunderligt då vi förmodar att det är vanligt hos de flesta människor att man målar upp 

en bild av den blivande partnern. Det i sin tur leder till att man använder sig utav 

sökfunktionen för att kunna söka efter de attribut man anser att “drömpartner” istället 

bör besitta. Attributen visas på en medlems profilsida och till dessa hör intressen, 

utseende, livsstil så som kroppstyp, längd, ögonfärg, nationalitet, favoritkväll och 

politiska åsikter. Däremot finns inte alla attribut tillgängliga att fylla i under ens 

profilsidan, då attributen är utsedda i förväg och det går därför bara att välja mellan ett 

visst antal alternativ. Detta kan därmed betyda att attributen inte behöver stämma 

överens med personen ifråga. Därav kan det bli problematiskt att skapa en uppfattning 

om en medlem. Å andra sidan har man en chans att presentera sig själv på ett utförligare 

sätt än ett möte på krogen. Detta är även en anledning till att Karolina väljer nätdejting 

som ett annat alternativ till krogen.  
 

Karolina 29: ”	  Min	  erfarenhet	  av	  nätdejting	  är	  att	  man	  kan	  lära	  känna	  en	  person	  på	  ett	  
annat	  sätt.	  Mer	  av	  insidan	  på	  en	  gång	  än	  om	  man	  träffar	  någon	  på	  krogen	  till	  exempel[…]Då	  
känns	  det	  som	  det	  yttre	  har	  större	  betydelse.” 
 
 

Resultat från temat användandet av nätdejtingsajter visar även på att de flesta av våra 

intervjupersoner spenderar tid på att läsa andra medlemmars profiler med tillhörande 

presentationer, samt spanar in de bilder medlemmar i fråga laddat upp. Bilder är något 

som visat sig ha en stor betydelse när det kommer till en presentation samt 

presentationstexten. Detta anser vi som något helt normalt, då det tycks vara så att 

många utgår från en persons utseende samt personlighet. Enligt Match.com är det fem 

gånger större chans att bli kontaktad om man fyllt i sin presentationstext. Detta är något 

som Kajsa och Martin värderar högt och tycker är viktiga faktorer i en presentation.   
 

Kajsa 25: ”Jag	   läser	   presentationer[…]kollar	   bilder[…]Men	   om	   presentationen	   är	   bra,	  men	  
bilderna	   fula,	   går	   personen	   bort	   tyvärr.	   Sen	   om	  man	   hittar	   nån	   som	   är	   snygg	   och	   verkar	  
intressant,	   typ	   utbildad,	   lagom	   lång,	   lagom	   snygg	   och	   inte	   verkar	   dum	   i	   huvudet	   kan	  man	  
skriva	  nåt	  fjantigt	  i	  ett	  mejl.” 

 
Martin 26: ”Det	  kan	  låta	  lite	  ytligt,	  men	  jag	  tycker	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  bild	  på	  sig	  själv.	  Mest	  
för	  att	  minska	  på	  nervositeten	  men	  även	  för	  att	  det	  är	  en	  viktig	  aspekt	  om	  vem	  man	  är	  och	  
hur	  man	  är	  som	  person.	  […]	  Det	  blir	  ofta	  fel	  när	  man	  försöker	  dölja	  viktiga	  aspekter	  om	  sig	  
själv.	  Även	  om	  det	  är	  självklart	  att	  man	  kanske	  inte	  skall	  visa	  alla	  skavanker	  i	  början	  eller	  inte	  
kanske	  de	  bästa	  egenskaperna	  heller.”	  
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Utifrån resultaten har vi tolkat att många sysselsättningar på nätdejtingsajterna är lika 

till sin användning bland våra intervjupersoner. Vi har konstaterat att sökfunktionen är 

en allmänt omtyckt funktion samt att bilder och presentationstext är betydande för en 

medlems profil. Därmed har vi även noterat resterande handlingar som våra 

intervjupersoner utför på nätdejtingsajterna. Till detta hör även att skicka flirtar till 

andra medlemmar och detta har visat sig leda till att man antingen får en flirt tillbaka 

eller ett mail. Spana in medlemmar som är online är också aktuellt, då detta tycks öka 

chansen till en snabbare direktkontakt. Marcus och Karin är två av de som spanar in 

medlemmar som är online.   

 
Marcus 30: ”Jag	   brukar	   ta	   kontakt	   med	   dem	   som	   oftast	   är	   online	   för	   att	   få	   ett	   snabbt	  
svar[…]sedan	  kommunicera	  mera	  via	  mail	  eller	  annat	  medel	  ”.  
 
Karin 26: ”Oftast	  spanar	  jag	  in	  dem	  som	  är	  online	  […]	  alltså	  medlemmar	  som	  är	  online.	  Det	  
tycker	  jag	  är	  spännande.”	  

 

Detta är även en slutsats som förekommer i vår observation, där vi fick fler besökare, 

mail och flirtar under tiden vi var aktiva och inloggade på en nätdejtingsajt. Precis som 

Marcus, förmodar vi även att detta beror på att man på så sätt kan få en direktkontakt 

med en annan medlem på ett effektivare sätt eftersom man visar att man är tillgänglig.  

    Nätdejtingsajter är en relativt ny kommunikationskanal som bidrar till att många 

människor får en chans att kontakta en partner och därefter kanske ses IRL. Våra 

resultat åskådliggör att en person använder sig utav en nätdejtingsajt som en primär 

öppningskanal för att ta kontakt med en intressant medlem. Vår undersökning visar på 

att mer än hälften av våra intervjupersoner använder sig utav andra 

kommunikationsmedel efter att de tagit den första kontakten via en nätdejtingsajt. 

Windows Live Messenger, tidigare kallat för MSN Messenger visar sig vara en populär 

kommunikationskanal bland våra intervjupersoner, därefter kommer SMS och sedan 

telefonsamtal för att skapa en vidare kommunikation sinsemellan varandra. 
 
Katja 35: ”I	  nästan	  alla	  fall	  var	  jag	  på	  dejt	  först	  innan	  vi	  eventuellt	  hördes	  via	  MSN	  eller	  
SMS.” 
 
Martin 26: ”Jag	  använde	  mig	  oftast	  av	  sajten	  till	  en	  början,	  sen	  kunde	  jag	  fortsätta	  att	  prata	  
med	  en	  via	  MSN	  eller	  SMS,	  […]	  ibland	  även	  telefon	  beroende	  på	  tjejen.” 
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Användandet av nätdejtingsajter som en primär kommunikationskanal ser de flesta av 

våra intervjupersoner som något positivt, däremot föredrar de andra 

kommunikationsmedel efter att en kontakt knutits via en nätdejtingsajt. Där 

användandet av Windows Live Messenger är omtyckt. Detta anser vi vara förståeligt 

eftersom att denna kommunikationskanal är effektivare då det leder till en 

direktkonversation, istället för att föra en konversation via mejl som många föredrar att 

använda vid en första kontakt.  

5.3.6	  Attityder	  kring	  nätdejting	  	  

Utifrån våra intervjupersoner har vi tolkat det som att majoriteten anser att nätdejting 

vara något positivt. Majoriteten anser att nätdejting har skapat möjligheter i form av att 

man har träffat sitt livs kärlek, träffat nya människor som delar samma intressen, 

utvidgat kontaktnätet, stärkt ens eget självförtroende och att det är ett underhållande sätt 

att fördriva tiden på.  
Kristina 45: ”Det	  har	  varit	  mycket	  positivt	  för	  mig	  eftersom	  jag	  träffade	  min	  sambo	  och	  jag	  
har	  via	  honom	  fått	  massor	  med	  nya	  kontakter.”	  
	  
Martin 26: ”Det	  har	  helt	  klart	  öppnat	  nya	  dörrar	   för	  mig.	   Jag	  har	  träffat	  personer	  som	  jag	  
delat	   samma	   intressen	   med	   som	   jag	   inte	   skulle	   ha	   träffat	   annars[…].Man	   utökar	   sitt	  
kontaktnät	  med	  människor	  man	  faktiskt	  har	  något	  gemensamt	  med	  vilken	  jag	  misstänker	  är	  
rätt	   vanligt	   att	  man	   inte	   har.	  Det	   har	   även	   stärkt	  mitt	   självförtroende	  men	  det	   är	   jag	   inte	  
säker	  på	  att	  den	  behöver	  göra	  för	  det	  är	  ju	  helt	  beroende	  av	  vilket	  resultat	  man	  får…”	  
 
Karin 26: ”Det	  har	  varit	  roligt[…].	  Jag	  hade	  kanske	  aldrig	  träffat	  på	  min	  kärlek	  eftersom	  jag	  
inte	  var	  ute	  så	  mycket.	  Då	  är	  det	  inte	  lätt	  att	  träffa	  någon	  och	  hinna	  lära	  känna	  personen[…].	  
För	  min	   del	   har	   det	   varit	   en	   bra	   "metod"[…].	   Det	   kan	   också	   ha	   stärkt	  mitt	   självförtroende	  
litegrann.	  Man	   skriver	   om	   sig	   själv	   och	  bara	  det	   är	   stärkande[…].	   Att	   säga;	   det	   här	   är	   jag,	  
take	  it	  or	  leave	  it.” 
 

Även fast de flesta anser att nätdejting har lett till något positivt, så finns det de som 

tycker motsatsen.  

 
Katarina 34: ”Jag	   har	   blivit	   skeptisk	  mot	   folk[…].	   Jag	   tycker	   inte	   att	   nätdejting	   har	   öppna	  
några	  dörrar	  för	  mig	  det	  har	  bara	  gjort	  mig	  mer	  misstänksam	  mot	  killar.	  Det	  känns	  som	  att	  
många	  är	  väldigt	  oärliga.	  ”	  

 

Nätdejting ses alltså i de flesta fall som något positivt och har skapat möjligheter för 

våra intervjupersoner att träffa någon. Däremot tolkar vi inställningen till nätdejting och 

dess påverkan att det skiljer sig utifrån vilka erfarenheter våra intervjupersoner har fått 

av nätdejting.  

   Resultaten från våra intervjupersoner tyder även på att nätdejting är ett användbart sätt 

att hitta kärleken på. Sex av de tio vi intervjuat har via en nätdejtingsajt träffat en 
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partner de blivit tillsammans med.  

6. Slutdiskussion 

Fenomenet nätdejting har visat sig vara populärt bland våra intervjupersoner och ses 

inte längre som något tabubelagt, utan det ses istället som ett fenomen som har spridits 

allt mer och en stor grupp av användare har bildats och därmed blivit accepterat. Vår 

uppfattning om fenomenet har under uppsatsens gång förändrats, då vi innan ansåg 

nätdejting som något som man inte talar ”högt om” och där människor med fysiska 

och/eller psykiska ”problem” vistas. Detta har dock visat sig vara annorlunda än vad vi 

först antog. Ett skäl till att många av våra intervjupersoner har börjat använda nätdejting 

som dejtingform är, att de har blivit uppmärksammade om detta av vänner och bekanta. 

Nätdejtingsajter kan sättas i relation till det Castells skriver om begreppet communities, 

”Gemenskaper är nätverk av mellanpersonliga band som tillhandahåller umgänge, stöd, 

information, känsla av tillhörighet och social identitet” (Castells 2001, s.136). Detta 

påpekas även av Nordfors som säger att med kommunikationsmedel som internet har 

man lyckats skapa nya kontaktytor världen över och detta har lett till nya gemenskaper 

och underhållning (Nordfors 1999, s. 25). Därför tror vi att fenomenet har spridits bland 

våra intervjupersoner och av dess betraktas som något positivt. En majoritet på åtta utav 

tio av våra intervjupersoner rekommenderar nätdejting. Den gemensamma plattformen 

skapar även möjligheter för användarna att lära känna människor vilka de i andra fall 

förmodligen aldrig skulle ha träffat. Det är som Martin nämner i sin intervju ”[…] Jag 

har träffat personer som jag delat samma intressen med som jag inte skulle ha träffat 

annars”. Detta illustrerar även ”dejtingproffsen” Marie Hagberg och Lisa Bjerre i deras 

handbok om nätdejting ”Via nätet har vi möjlighet att träffa människor som inte ingår i 

vår umgängeskrets, personer vi förmodligen inte hade stött på annars” (Hagberg & 

Bjerre 2008, s. 21-26). I förhållandet till detta är det dock relevant att belysa att 

informationssamhället är den avgörande faktorn till nätdejtingsajternas existens. 

Anledningen till att användningen av nätdejtingsajter har ökat är enligt oss en 

konsekvens av dagens informationssamhälle. Vardagen präglas av varierande och 

tidskrävande element som ställer höga krav på individen i form av arbete, familj, hälsa, 

vänner och så vidare på helt andra villkor än förr. Därför anser vi att det är svårare för 

vissa människor att lära känna en potentiell partner på en annan plats än på en 
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nätdejtingsajt, i en tid där många både privata och arbetsrelaterade relationer idag 

upprätthålls via olika kommunikationskanaler på internet.  

   Idag finns det en uppsjö av nätdejtingsajter där relationer skapas dagligen med strävan 

efter att hitta kärleken. Resultaten av vår observation visar att nätdejtingsajterna skiljer 

sig från varandra i sin målgrupp, gränssnitt, karaktär samt sina funktioner. Vi anser att 

det är givet att en användare gör sitt val av nätdejtingsajt beroende på vad 

nätdejtingsajten erbjuder. Våra resultat visar att alla våra intervjupersoner har olika 

syften med användningen av en nätdejtingsajt. Vissa letar efter kärlek och långvarigt 

förhållande, medan andra söker sexuellt umgänge eller en vän. En annan anledning till 

varför man väljer en specifik sajt att bli medlem på, anser vi har att göra med vilken 

nätdejtingsajt man har blivit rekommenderad till. Det som även lockar till användningen 

av de tre nätdejtingsajter som har studerats i denna uppsats är att det finns många 

medlemmar på dessa, vilket utökar utbudet av potentiella partners. Det är även viktigt 

att man som medlem är aktiv på en nätdejtingsajt, då vi har märkt att fler tar kontakt vid 

de tillfällen man är online. Om man är ute efter en partner är profilpresentationen 

betydande som består av bilder och text som ger andra medlemmar en uppfattning om 

vem man är så att man ökar chansen att bli kontaktad av andra medlemmar.  

   Spraydate.se påstår sig vara en av Sveriges största nätdejtingsajter. Våra resultat tyder 

på att detta kan stämma, då majoriteten av alla våra intervjupersoner har använt 

Spraydate.se. Majoriteten av intervjupersonerna säger sig använda denna nätdejtingsajt 

för att den är gratis. Detta tyder på att de flesta helst inte vill betala för något de inte har 

provat på tidigare eller har någon erfarenhet av. Däremot förmodar vi att detta kan leda 

till att många människor med olika mål befinner sig på en och samma nätdejtingsajt, 

vilket kan förorsaka att det tar längre tid och kan blir svårare att finna någon med 

samma mål som en själv.  

   Resultaten från intervjuerna pekar på att många söker en potentiell partner på en 

nätdejtingsajt. Detta utförs med hjälp av en sökfunktion som fungerar lite olika 

beroende på sajt. Denna funktion är även en av de mest använda funktionerna på 

nätdejtingsajter som våra resultat visar. Våra intervjupersoner uppger att de har valt att 

använda sig av denna funktion för att kunna söka bland de attribut de önskar hos en 

annan medlem för att finna någon av intresse. Funktionen bidrar till att man snabbare 

kan få en direktkontakt och därefter kan man använda sig av andra funktioner som till 

exempel att skicka iväg en flirt eller ett mail till en medlem av intresse. Dessa är 
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funktioner som våra intervjupersoner har använt sig av för att kunna träffa sin 

potentiella partner. Idag har hälften av våra intervjupersoner en flickvän/pojkvän eller 

sambo och är nöjda med att de själva tog steget att gå med i en nätdejtingsajt.  

  Användningen av nätdejtingsajterna anser vi har skapat möjligheter till att träffa en 

potentiell partner då det idag är många som använder sig av nätdejting, vilket ökar 

chanserna till att hitta en partner med samma mål. Vi forskningsledare skulle båda 

kunna tänka oss att använda denna tjänst om vi var ute efter att hitta en partner. 

Däremot anser vi att inställningen och uppfattningen en medlem har om fenomenet 

nätdejting kan skilja sig beroende på vilka erfarenheter och situationer denne har 

upplevt i samband med nätdejtandet. Ett exempel för detta är Katarina som till skillnad 

från alla andra intervjupersoner endast verkar ha haft negativa erfarenheter. Katarina 

anser att nätdejting har gjort henne mer misstänksam mot killar, då hon tycker att många 

är oärliga. Annorlunda ser det ut för exempelvis Karin som anser att nätdejting är rolig 

och att hon aldrig hade träffat sin kärlek om hon inte hade nätdejtat.  

   Även fast vi ser på nätdejting som en för det mesta positiv företeelse, betraktar vi 

enligt våra privata åsikter, nätdejting som något som också kan leda till en olämplig 

användning. Eftersom att detta skulle kunna vara i form av att vissa medlemmar alltid 

letar efter någon bättre och aldrig nöjer sig eftersom de har inställningen att ”gräset är 

alltid grönare på andra sidan”. 
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8. Bilagor 

8.1	  Intervjuguide	  
 
Allmänt om nätdejting 
 

• Vilka nätdejtingsajter. 

• Målet med användandet.  

• Vilket medlemskap. 

• Period – nätdejting. 

• Skillnader mellan online och offline dejtning samt träffa någon.  

• För och nackdelar med nätdejting. 

 

Användning av nätdejtingsajter 
 

• Användningen av nätdejtingsajter - Vad gör man?  

• Sysselsättning på sajten. 

• Tillvägagångssätt - Finna någon av intresse.  

• Ta kontakt. 

• Medel för kommunikation. 

• Profilsida. 

• Kontakt med personer från nätdejtingsajterna.   

• Berätta om en dejt. 

• Rekommendationer  

 
 
 


