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Abstract 
 
Online dating and “People nearby applications” (PNA) has become more popular in today’s 

society. With PNA you can easily find people who are nearby you that you can socialize with 

and maybe even meet. In this paper we study the mobile application Badoo and explore how 

it is used for dating in clubs in Stockholm through observations that we participated in. We 

also had a group interview with five Badoo users about their usage of the application. It 

turned out that they mostly used Badoo during daytime to socialize with other people. Our 

observations in this study showed that Badoo is used by some people for dating when out in 

nightclubs but many people are more likely to use it when they are at home for other types of 

dates, such as meeting for sexual activities etc, at this time of the day.  
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Förord  
 
Vi vill tacka alla de som ställde upp och medverkade i vår fokusgruppsintervju. Vi fick 

mycket bra information tack vare er som har hjälpt oss i vår undersökning.  

 

Vi vill också säga tack till vår handledare Fatima Jonsson som har hjälpt och stöttat oss 

väldigt mycket under arbetets gång. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

Innehållsförteckning	  

1.	  Inledning	  ........................................................................................................................	  5	  

2.	  Syfte	  och	  frågeställning	  ..................................................................................................	  6	  

3.	  Avgränsningar	  ................................................................................................................	  6	  

4.	  Disposition	  .....................................................................................................................	  6	  

5.	  Bakgrund	  .......................................................................................................................	  6	  
5.1	  Badoo	  .................................................................................................................................................................................	  7	  

6.	  Teori	  och	  tidigare	  forskning	  ............................................................................................	  9	  
6.1	  Nätdejting	  ........................................................................................................................................................................	  9	  
6.2	  Risker	  med	  nätdejting	  ..............................................................................................................................................	  10	  
6.3	  Vilka	  nätdejtar?	  ..........................................................................................................................................................	  10	  
6.4	  Sexpartners	  online	  .....................................................................................................................................................	  11	  
6.5	  Lokaliseringsapplikationer	  ....................................................................................................................................	  11	  

7.	  Metod	  ...........................................................................................................................	  12	  
7.1	  Metodval	  ........................................................................................................................................................................	  12	  
7.2	  Etnografi	  ........................................................................................................................................................................	  13	  
7.3	  Analysmetod	  .................................................................................................................................................................	  13	  
7.4	  Deltagande	  observationer	  ......................................................................................................................................	  14	  
7.5	  Forskningsetik	  .............................................................................................................................................................	  14	  
7.6	  Utförandet	  av	  observationer	  .................................................................................................................................	  14	  
7.7	  Fokusgruppsintervju	  .................................................................................................................................................	  15	  
7.8	  Utförande	  av	  fokusgruppsintervju	  ......................................................................................................................	  15	  
7.9	  Metodkritik	  ...................................................................................................................................................................	  16	  
7.10	  Reflektioner	  av	  metoder	  ........................................................................................................................................	  16	  

8.	  Resultat	  ........................................................................................................................	  18	  
8.1	  Resultat	  av	  deltagande	  observationer	  ...............................................................................................................	  18	  
8.2	  Resultat	  av	  fokusgruppsintervju	  ..........................................................................................................................	  22	  

9.	  Diskussion	  .....................................................................................................................	  24	  

10.	  Slutsats	  .......................................................................................................................	  26	  

11.	  Framtida	  forskning	  ......................................................................................................	  26	  

12.	  Referenslista	  ...............................................................................................................	  27	  
Tryckta	  källor	  .....................................................................................................................................................................	  27	  
Internet	  ..................................................................................................................................................................................	  27	  
Artiklar	  och	  uppsatser	  .....................................................................................................................................................	  27	  

13.	  Bilagor	  ........................................................................................................................	  29	  
Bilaga	  1.	  ................................................................................................................................................................................	  29	  
Deltagande	  observationsschema	  ...............................................................................................................................	  29	  

Bilaga	  2	  .................................................................................................................................................................................	  31	  
Intervjufrågor	  .....................................................................................................................................................................	  31	  

 



 5 

1. Inledning 

Mobila applikationer med lokaliseringsfunktion har blivit allt mer populärt för att träffa nya 

människor (Toch & Levi 2012, s. 802). Denna funktion gör det möjligt att med bara ett tryck 

se vilka personer som befinner sig i ens omgivning som man kan ta kontakt med. 

 

I denna uppsats undersöker vi hur mobilapplikationen Badoo fungerar i krogmiljö samt hur 

människor i denna kontext använder sig av den och lokaliseringsfunktionen ”folk i närheten”. 

Krogen är en miljö som många går till bland annat för att kanske leta efter någon man kan 

dejta. Det kan bero på att man på något sätt tycker att det är lättare att hitta någon där, och 

eftersom alkohol också kan vara inblandat så gör det att människor kanske känner sig mer 

avslappnade för att gå fram och prata med andra. Med hjälp av Badoo kan man enkelt se vilka 

som befinner sig i området, det kan till och med vara inne på samma krog om man har tur. Vi 

ville även veta om Badoo kan förändra sättet att dejta ute på krogen. En sådan här applikation 

kan exempelvis vara bra för personer som är lite mer tillbakadragna men ändå vill kunna ta 

kontakt med nya människor i sin omgivning. Med dejting avser vi två personer, som har 

något slags intresse för varandra, som träffas för att lära känna varandra och se om det finns 

någon attraktion personerna emellan (eDarling 2011). 

 

I en artikel på hemsidan Alltsomstockholm.se berättar Kristin Rehnqvist om när hon testar 

appen Badoo under ett par timmar i centrala Stockholm. Hon vill testa om det går att få till en 

spontan fikadejt och undersöker vart i Stockholm som hon kan få mest gensvar (Rehnqvist 

2013). Hon fick en hel drös med komplimanger från diverse män och efter bara en halvtimme 

var det ca hundra personer i närheten som markerat att de ville träffa henne. För Rehnqvist 

verkar Badoo vara en app där “Det är svårare att hitta kaffesällskap än ett ligg” som hon 

uttrycker det och en man som vill dejta mitt på dagen anser hon som ovanlig på Badoo (ibid). 

 

Vi som skriver denna uppsats är vana användare av Badoo och vi använder oss ofta 

av lokaliseringsfunktionen för att se vilka som befinner sig i det området där vi själva är. Vi 

gör det bland annat när vi är på stan, på gymmet eller när vi är hemma hos en kompis. Dock 

har vi aldrig testat att använda den när vi varit ute på krogen och vi tycker att det skulle vara 

en intressant aspekt att undersöka vetenskapligt. 



 6 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur dejting på krogen fungerar vid användning av 

mobila applikationer med lokaliseringsfunktion samt se om den är användbar för just dejting i 

denna kontext. Vi vill också ta reda på om detta kan underlätta sättet att dejta på krogen.  

• Hur fungerar dejting på krogen med hjälp av en lokaliseringsapplikation? 

3. Avgränsningar  

Lokaliseringsapplikationer är baserade på GPS-teknik och dessa kan man använda precis vart 

man än befinner sig för att hitta personer. Detta gör att denna studie hade kunnat bli väldigt 

bred om vi valt att undersöka den i alla olika kontexter. Vi har därför valt att avgränsa oss till 

att bara använda den ute på krogar och barer för att se hur applikationen fungerar och används 

i denna kontext. Vi har också gjort den avgränsningen att barerna och krogarna vi besökt 

endast har varit i Stockholmsområdet. Likaså har personerna som vi intervjuat också varit 

personer inom Stockholmsområdet. Applikationen vi kommer att använda oss av är Badoo 

och vi kommer endast att undersöka heterosexuella relationer. 

4. Disposition  

Denna uppsats inleds med en beskrivning av undersökningen samt syftet med uppsatsen och 

frågeställningar. Därefter beskrivs bakgrund och tidigare forskning inom området. I nästa 

kapitel beskriver vi våra metoder, metodkritik samt reflektioner kring våra metodval som vi 

har valt för att samla in data till undersökningen. Resultatet presenteras och analyseras 

därefter i diskussionskapitlet och slutligen skriver vi en slutsats av undersökningen. 

5. Bakgrund 

Nätdejting är ett relativt nytt sätt att träffa kärleken på och många kan känna sig osäkra på att 

själva prova eftersom man tror att det ska vara en viss sorts människor som nätdejtar (Khans 

2007, s. 6). Man kan också tro att det ska förekomma icke rumsrena aktiviteter på de forum 

som finns på nätdejtingssidor.  

När fenomenet var nytt så kanske det var så men idag är nätdejting det stora nya sättet att 

komma i kontakt med människor för att finna nya bekantskaper, vänner eller kanske en 

livskamrat (ibid).  
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Nätdejting kan ses som ett komplement till de gamla vanliga sätten att söka efter kärleken 

som exempelvis på krogen, i arbetslivet eller genom gemensamma vänner (ibid). Hagberg och 

Bjerre (2008, s. 7) skriver att det finns två miljoner singlar i Sverige och hälften av dem har 

testat att dejta på internet.  

Det finns många möjligheter med nätdejting. Är man singel idag har man ett användbart 

verktyg till hjälp för att möta andra som vill hitta kärleken. Via internet har vi möjlighet att 

träffa människor som vi förmodligen aldrig hade stött på annars (ibid).  

 

5.1	  Badoo	  

Lokaliseringsapplikationer är mobilapplikationer som främst används för att upptäcka nya 

människor som befinner sig i närheten av en själv som man kan interagera med (Toch & Levi 

2012, s. 802). Lokaliseringen av personer sker via mobiltelefonens GPS funktion. Denna 

funktion finns på mobilapplikationen Badoo och det är den vi använder oss av i våra 

undersökningar. Om man vill kan man även söka på personer i andra områden än det man 

själv befinner sig i. Då skriver man in området man vill söka på och får då upp användarna i 

det området. Man kan hitta människor på andra orter, städer eller till och med andra länder. 

Badoo är världens största sociala nätverk för att möta nya personer och har hela 196 miljoner 

medlemmar som hela tiden ökar. Badoo lanserades år 2006 av en liten internationell grupp av 

unga programmerare och teknikentrepenörer. Deras syfte var att skapa något modernt, snabbt 

och enkelt för att man skulle kunna träffa nya människor i sitt område (Badoo 2013). Badoo 

finns som mobilapplikation men också som webbplats (www.Badoo.com) och det är gratis att 

skapa ett konto.  
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Folk i närheten på webbplatsen (www.Badoo.com). 

 

 
Folk i närheten på mobilapplikationen. 
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Bilderna ovan är exempel på hur det ser ut när man klickar sig in på ”Folk i närheten”. 

Personernas bilder är övertäckta för att anonymiseras. Den personen man är intresserad av att 

prata med klickar man på och hamnar därefter på personens profil. Där kan man läsa mer om 

personen och se dennes intressen och bilder. Vill man prata med personen trycker man på 

”chatta” och då kommer man in i ett chattfönster där man kan starta en konversation. 

 

Denna studie är intressant att göra eftersom det inte gjorts så många tidigare undersökningar 

kring lokaliseringstjänsten Badoo. Med denna undersökning bidrar vi till forskningen om 

onlinedejting från ett nytt perspektiv, då vi använder oss av en ny teknik som 

lokaliseringsapplikationen. Vi som studenter har fått mycket erfarenhet av att fått vara med 

under genomförandet för att få fram ett resultat.  

 

6. Teori och tidigare forskning 

Det har inte gjorts många studier om Badoo och lokaliseringsfunktioner men däremot finns 

det ett flertal tidigare studier om nätdejting. 

6.1	  Nätdejting	  

När människor började träffas på nätet fanns det massor av fördomar om att träffa kärleken 

online och tyvärr har några av dem levt kvar (Hagberg & Bjerre 2008, s. 7). Den första 

fördomen som de tar upp är att det bara är konstiga människor som nätdejtar. Men detta säger 

de kanske bara gällde när nätdejting var nytt i slutet av 1990-talet. Vid denna tid var det inte 

många som surfade regelbundet heller och det var mest IT intresserade som hittade sajterna 

vilket gjorde att det inte blev så stor variation av människor (Hagberg & Bjerre 2008, s. 8). 

Jämför man med idag så har de flesta internet hemma och detta kan man också se på 

nätdejtingssidorna. Hagberg och Bjerre (2008) säger att de flesta singlar de känner nätdejtar 

idag (ibid). Den andra fördomen som tas upp är att nätdejting bara handlar om sex. Här säger 

de att nätdejting visst bara kan handla om sex men att de allra flesta som nätdejtar är ute efter 

något kort eller långt förhållande (ibid). Dejtingsidan Match.com gjorde en undersökning och 

resultatet visade att 40 % av svenska singlar letar efter att hitta en partner för livet (ibid). 30 

% dejtar på nätet för att de söker en monogam relation och bara 8 % vill ha kravlöst sex på 

den första dejten (ibid). Den tredje och sista fördomen är att det är farligt att nätdejta. 
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Hagberg och Bjerre (2008, s. 9) berättar att man självklart ska vara försiktig när man träffar 

nya människor via nätdejtingssidor men att det inte är farligare än att träffa nya människor på 

andra sätt (ibid).  

6.2	  Risker	  med	  nätdejting	  

Danielle Couch, Pranee Liamputtong och Marian Pitts gjorde en undersökning där de ville ta 

reda på vilka risker som nätdejting kan medföra. Det visade sig att många av deltagarna i 

undersökningen var oroliga för att andra medlemmar skulle ljuga för dem eller lura dem på 

något sätt. Tillit var viktigt för dem i de tidiga stadierna av interaktionen på nätdejtingssidan 

innan en relation kunde etableras (Couch, Liamputtong & Pitts 2012, s. 710).  

 

Några av deltagarna som sökte långsiktiga relationer var bekymrade över sin känslomässiga 

sårbarhet och risken att bli sårade (ibid). Man kan bara se i verkliga livet om en person ljuger 

(Couch, Liamputtong & Pitts 2012, s. 702). Via chatt kan man kanske antyda att någon ljuger 

men det är lite svårare att veta (ibid). Khans (2007, s. 8) skriver att precis som i det verkliga 

livet så finns det alla sorters människor på nätdejtingssidor. Det kan vara underliga personer 

och fantastiska personer, äldre och yngre, män och kvinnor, heterosexuella och homosexuella, 

av olika nationaliteter, kulturer och religiösa tillhörigheter (ibid). Det finns människor som 

söker seriösa relationer, vänner, nätkompisar eller endast sexuella relationer. Hemmings 

(2004, s.19) kommer dock med en hel del varningens ord vad gäller män på nätdejtingssidor. 

Hon skriver att alla män inte är riktigt vad de utger sig för. En del är gifta, andra är äldre än de 

påstår och många är fetare och mer tunnhåriga än vad deras bild som är tio år gammalt visar. 

Vissa är bara ute efter sex medan andra är desperata efter giftermål och barn. En del vill bara 

chatta och försvinner när man föreslår en träff men ännu värre är det när man bestämmer träff 

och de inte dyker upp (ibid). Det finns dock snälla män trots allt och hon skriver att man ska 

gå på erfarenhet och magkänsla för att hitta rätt. 

6.3	  Vilka	  nätdejtar?	  

”Personer som nätdejtar är människor precis som du och jag”, skriver Khans (2007, s. 8). Alla 

som nätdejtar har gemensamt att de vill träffa andra människor. Trots det vill många inte 

berätta att de nätdejtar och vissa vill hålla det hemligt hur man träffades även efter att man fått 

en etablerad relation. (ibid). Vissa ser nätdejting som det enda sättet att träffa någon medan 

andra ser det som ett komplement till dejting i det vanliga livet. Precis som i verkligheten så 

finns det människor av alla sorter på nätdejtingssidor (ibid). 
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Trots den vanligt förekommande oron för tillit och missvisande presentationer av andra 

medlemmar kan allt fler individer söka kärleken via online dating. De kan till och med 

uppleva högre sociala och romantiska kontakter på nätet än i deras verkliga liv (Kang & 

Hoffman 2011, s. 205). Internet kan bidra till utvecklingen av mellanmänskliga relationer, 

särskilt för sådana människor som har svårt att bilda relationer personligen pga. bristande 

social kompetens (Kang & Hoffman 2011, s. 206). Internet kan också vara befriande för de 

som lider av social ångest för att bilda sociala relationer i det verkliga livet (ibid). Kang och 

Hoffmans studie visar att en person som litar på andra människor är mindre benägen att 

nätdejta medan en person som utför ett större antal aktiviteter på internet är mer benägen att 

nätdejta (Kang & Hoffman 2011, s. 208). Man förväntade sig kanske att de som har tillit till 

andra människor skulle vara mer benägna att använda nätdejting men istället visar studien 

motsatsen (Kang & Hoffman 2011, s. 211). Detta kan bero på att människor känner att de kan 

lita på andra som de träffar personligen men känner annorlunda för att lita på människor de 

träffar online (ibid).  

6.4	  Sexpartners	  online	  

Det finns många sätt att träffa en partner på nätet och tidigare forskning har visat att vissa 

möts via nätdejtingssidor och på communities medan andra kan mötas via bland annat 

dataspel (Daneback, Månsson & Ross 2007, s. 100).  Daneback, Månsson och Ross (2007) 

gjorde en studie år 2002 i Sverige via en enkät online med 1836 respondenter. Av dessa 

visade det sig att 1458 använde nätet för sexuella ändamål (ibid). 35 % män och 40 % kvinnor 

av dessa svarade att de har träffat sexpartners online. Detta tyder på att det är en relativt 

utbredd aktivitet att använda internet för att hitta sexpartners (ibid).  

Analysen visade att det är främst singlar som söker sexpartners online eftersom majoriteten av 

respondenterna var antingen singlar, skilda eller änklingar (Daneback, Månsson & Ross 2007, 

s. 106).  

6.5	  Lokaliseringsapplikationer	  

Det har gjorts några tidigare forskningar där forskare har undersökt lokaliseringstjänser på 

olika sätt. Toch och Levi (2013, s. 539) menar att “ubiquitous computing” (allestädes 

närvarande datoranvändning) spelar en allt större roll när det gäller att skapa nya sociala 

relationer. De har gjort en studie där de vill ta reda på hur lokalisering och integritet hanteras i 

dessa applikationer (Toch & Levi 2013, s.539).  
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Toch och Levi (2013, s.542) gjorde en kvalitativ studie som baserades på 25 intervjuer. Dessa 

personer kontaktades via tre olika “folk i närheten”- applikationer exempelvis Skout, Blendr 

och SayHi. De skickade ut meddelanden via applikationerna till totalt 320 personer som 

befann sig i närheten av intervjuaren. Det Toch och Levi (2013, s. 543) fick ut av denna studie 

var bland annat vilka olika sätt dessa applikationer används på och varför.  

 

De flesta svarade att de använde det för att prata med nya människor men många svarade 

också att de använde det för dejting och några få svarade att de använde det för att träffa nya 

kompisar. De fick också reda på hur integritet och lokalisering hanteras av användarna. 

Respondenterna är noga med vad det är för information som visas för andra användare på 

deras profiler. De flesta respondenterna kände även stor misstro mot andra användare och 

några kände även misstro mot själva systemet (Toch & Levi 2013, s.545-546).   

 

Toch och Levi (2012 s. 802) menar att lokaliseringsapplikationer är ett av de populäraste 

systemen som leder människor från en online interaktion till en offline interaktion. Det de vill 

ta reda på är om “ubiquitous computing” stöter bort användare från deras fysiska omgivning 

och om det gör det svårare att använda den fysiska miljön för att skapa nya sociala kontakter. 

 Eftersom dynamiken för att skapa nya relationer förändras radikalt så finns det bevis för 

potentialen som “ubiquitous computing” har för att uppmuntra människor att möta och 

interagera i den fysiska miljön.  

Den här trenden kan leda till att vår omgivning inte är en värld av främlingar längre med dess 

obegränsade möjlighet att möta och interagera med nya människor (Toch & Levi 2012, s. 

802)  

7. Metod 

7.1	  Metodval	  

Vi funderade länge på vilka metoder som passade bäst i vårt fall. Vi planerade initialt att 

utföra enbart enkätundersökningar och individuella intervjuer och utesluta att göra 

observationer. Vi funderade även på om vi kanske ändå skulle utföra alla tre metoder för att få 

ett kompletterande resultat. Till slut bestämde vi oss för att utföra observationer vid sex 

tillfällen på olika krogar/barer samt en fokusgruppsintervju med fem personer.  
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Varför vi valde dessa metoder var för att vi tänkte att fokusgruppsintervjun kunde ge oss ett 

bra perspektiv på hur andra användare av Badoo använder sig av det och vad de har för åsikter 

om det. Under observationerna var vi själva med och deltog och kunde själva agera och 

uppleva miljön. 

7.2	  Etnografi	  

I början av 1980-talet flyttade all datateknik ut ur forskningslaboratorierna till vanliga 

kontorsmiljöer. Det var då man började se etnografi som en ny metod, då man gjorde en 

studie på hur människors vardag såg ut och vilka krav de hade. Designers och utvecklare 

behövde hitta en ny väg för att kunna förstå de vardagliga ämnen som människorna arbetade 

med (Blomberg 2003, s. 965). De ville inte bara använda sig av sina egna erfarenheter utan 

ville komma på ett nytt sätt. De undersökte organisationer och marknader för att kunna få 

bättre information. De använde sig av telefoner och intervjuer, men dessa metoder var inte 

tillräckligt bra för man kunde inte se vad personerna gjorde egentligen från dag till dag (ibid). 

Etnografer är intresserade av att förstå människans beteende i det naturliga sammanhanget 

och vilken värld och vilket språk de använder sig av. Det är viktigt att den som ska observeras 

har förtroende för observatören för att det ska finnas någon möjlighet att se personens 

vardagsliv eller problem. Etnografer är som sagt mycket intresserade av att förstå människans 

beteende i ett naturligt sammanhang och en bra metod är då att observera (Blomberg 2003, s. 

969).  

Det människor säger att de gör och det de faktiskt gör är inte alltid detsamma. När man 

observerar får man en bättre bild av vad personen faktiskt gör (ibid).   

7.3	  Analysmetod	  
Syftet med observationerna var att studera bland annat hur individerna som vi chattade med 

betedde sig och vad som sades under konversationerna. Individerna var alltså andra användare 

av Badoo. Vi fokuserade även på att se under vilka tider som det var mest aktivitet på Badoo 

det vill säga under vilka tider som vi hade flest konversationer. Även miljön på den krog eller 

bar vi befann oss på studerades samt området runt omkring. Vi granskade om det var mycket 

människor ute på stan samt om det var mycket människor inne på klubben eller baren där vi 

skulle observera.  
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7.4	  Deltagande	  observationer	  

Vi utförde en slags deltagande observation då vi själva var med och deltog i och med att det 

var vi som chattade med olika människor. Observation är den mest grundläggande metoden 

eftersom man med hjälp av den kan få en beskrivning av vad som händer vid ett specifikt 

tillfälle. En observation kan inte förklara eller värdera det som händer men den kan redovisa 

frekvenser, händelser, beteenden, kontaktmönster och flöden (Kylén 1994, s.54).  

 

För att göra observationer krävs noggranna förberedelser (Bell 2006, s187). Vi gjorde ett 

observationsschema där vi skrev ner alla detaljer rörande våra observationer (se bilaga). I 

observationsschemat skrev vi ner precis vad vi skulle tänka på under observationerna, som en 

typ av checklista i enlighet med Bell (2006, s.191). 

 

Vid genomförandet av observationerna fick vi agera utifrån två olika roller. Vi skulle agera 

som oss själva samtidigt som vi skulle agera forskare. Vi satte gränser som vi skulle ha under 

tiden vi observerade och det var bland annat att om vi träffade någon så skulle det vara på 

allmän plats, helst där vi befann oss, och inte hemma hos någon.  

 

7.5	  Forskningsetik	  
En sådan här typ av undersökning kräver vissa etiska betraktningar. Personerna som vi 

chattade med var inte medvetna om att vi utförde en studie och att de blev observerade under 

tiden vi pratade med dem. Vi kunde ha berättat det för dem men då kunde konsekvenserna ha 

blivit att de inte velat fortsätta prata med oss och då hade vi förlorat en del viktig data till vår 

studie. Dock är vi väldigt noga med att anonymisera de personer som vi presenterar i 

uppsatsen bland annat när vi lägger upp exempel på konversationer. Då nämner vi personerna 

med M (för man) följt av deras ålder.   

7.6	  Utförandet	  av	  observationer	  

Den första observationen som utfördes var mer som en pilotstudie där vi testade oss fram lite 

hur observationerna skulle genomföras. Efter att resultatet av pilotstudien sammanställts 

märkte vi att vi hade varit för selektiva, det vill säga vi var för mycket oss själva och hade valt 

ut de som vi ville prata med utifrån deras utseende eller ålder. Detta tänkte vi på när vi utförde 

resterande observationer.  
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Då svarade vi alla som skrev till oss för att se vad de ville och vi skrev även till sådana som vi 

i vanliga fall kanske inte skulle ha skrivit till. Vi utförde observationerna på olika barer och 

klubbar på olika ställen runt om i Stockholm bland annat på Östermalm och på Södermalm 

för att få variation. De barer och klubbar vi besökte var Solidaritet, Kristall, Kvarnen, 

Marquise, Soap bar och Södermalm - Ett ställe. Väl inne på observationsplatserna öppnade vi 

upp applikationen för att sedan kunna se vilka personer som befann sig i närheten. Vi försökte 

skriva till så många som möjligt av dem för att kunna starta upp många konversationer. Vi 

blev även kontaktade av personer som vi inte skrivit till från början och vi försökte svara till 

alla dessa. Observationerna gick ut på att vi skulle studera hur människor vi pratade med 

betedde sig på chatten, vad vi pratade om och vad det sedan ledde till. Det var också tänkt att 

vi skulle träffa någon eller några av personerna vi chattat med samma kväll för att dejta och se 

vad det kan leda vidare till. Dock lyckades vi inte träffa någon under våra observationer.  

7.7	  Fokusgruppsintervju	  

En fokusgrupp är en form av fokuserade gruppintervjuer, där en mindre grupp av människor 

diskuterar kring ett ämne med varandra (Wibeck 2010, s. 7). Fokusgruppen leds av en 

moderator som sköter intervjun utan att vara för styrande. Målet med att använda sig av denna 

metod är att fokusgruppen ska diskutera fritt med varandra (Wibeck 2010, s. 11).  Det finns 

både för och nackdelar med att göra en fokusgruppsintervju. Fördelarna med att intervjua 

flera personer samtidigt är att det bildas många intressanta diskussioner. Detta kan dock göra 

att intervjun tar längre tid än vad man tänkt sig och även sammanställningen och analysen av 

allt material som man har fått in kan ta längre tid (Bell 2006, s.158). En annan fördel är att de 

som intervjuar kan ställa följdfrågor och på så sätt blir svaren mer utvecklade (ibid). Man kan 

även se personernas ansiktsuttryck och känslor kan komma fram vilket inte är möjligt i en 

enkätundersökning (ibid).  

7.8	  Utförande	  av	  fokusgruppsintervju	  

Den 19:e november 2013 genomförde vi i en fokusgruppsintervju med fem personer som är 

eller har varit användare av Badoo. Intervjun genomfördes på Södertörns Högskolas bibliotek, 

i ett grupprum som vi hade bokat för att vi skulle kunna prata ostört. Vi förberedde oss genom 

att skriva ner frågorna som vi ville ha med i intervjun (se bilaga) och bad sedan några 

utomstående personer läsa igenom dem och ge oss feedback. Inför intervjun hade vi hyrt en 

bandspelare för att kunna lyssna på materialet efteråt. Vi fick tillåtelse av gruppen att spela in 

dem. Under inspelningen hade en av oss på sig hörlurar för att kunna höra volymen så att den 
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var bra och se till att allt fungerande som det skulle under intervjun. För att få med så mycket 

material som möjligt från intervjun antecknade vi även viktiga detaljer på papper. Vi ställde 

ca 13 frågor samt några följdfrågor till våra deltagare och hela intervjun tog ca en 40 minuter. 

Personerna vi intervjuade var tre kvinnor och två män, 21-23 år gamla. Deltagarna ville vara 

anonyma och vi kommer därför att benämna dem med fiktiva namn: 

 

Rebecka, 23 år, arbetande  

Mats, 23 år, arbetande 

Tim, 21år, student 

Elin, 21 år, student och egen företagare  

Felicia, 22 år, student och arbetande  

 

7.9	  Metodkritik	  

Vår avsikt var att stimulera diskussion mellan respondenterna vilket också lyckades. Under 

intervjun fick vi många bra svar men vi hade kanske kunnat få ut mer information om vi hade 

använt oss av individuella intervjuer. Under individuella intervjuer kan det bli mer ett samtal 

mellan respondenten och intervjuaren, och respondenten kanske skulle våga tala mer öppet då 

än vad den skulle göra i en grupp bland personer den inte känner (Bell 2006, s. 158).  

 

Vi utförde observationerna vid sex tillfällen vilket egentligen är lite för få för att få sig en 

ordentlig bild av hur folk använder sig av lokaliseringstjänsten. Men med tanke på tiden som 

vi hade till förfogande och vissa problem som vi stötte på så kunde vi inte utföra fler. Hade vi 

haft längre tid på oss för att kunna utföra fler observationer hade vi förmodligen också fått tid 

att träffa någon via Badoo.  

Eftersom observationerna gjordes utifrån vårt eget perspektiv så chattade vi enbart med män 

och kan därför inte få en fullständig uppfattning om hur den här applikationen används av 

alla, det vill säga både kvinnor och män.  

7.10	  Reflektioner	  av	  metoder	  

Vi valde observation som en utav våra metoder och vi insåg att vi skulle behöva agera utifrån 

två olika roller under våra observationer, ena rollen som oss själva och den andra rollen som 

forskare. Detta var nytt för oss och blev också en utmaning. Redan efter vår första observation 

på Solidaritet märkte vi av att vi agerat för mycket som oss själva och för lite som forskare. 
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Under de andra observationerna försökte vi hantera att agera utifrån två roller på bästa sätt 

och skrev till fler män som vi kanske inte skulle skrivit till annars. Det var både kul men 

samtidigt lite svårt att utföra sådana här observationer. När vi väl var ute på krogarna/barerna 

var det mycket vi skulle tänka på och ha kontroll över.  

 

När det kom till att träffa människor via Badoo hade vi flera tillfällen att göra det, bland annat 

i observation fyra på Marquise, men vi valde att inte träffa dessa personer på grund av olika 

skäl. Det var bland annat för att de som frågade om vi ville ses gjorde det på ett för 

påträngande sätt och frågade det alldeles för tidigt vilket inte kändes helt rätt för oss. Vi 

tyckte inte att vi lyckades lära känna personerna tillräckligt då för att träffa dem och hade 

velat prata lite mer med dem innan. Här gick vi in i rollen som oss själva och tänkte på vår 

egen säkerhet och vad som kändes tryggast för oss. Dessutom, eftersom vi undersöker ur 

perspektivet dejting, så kändes det som att vi då borde träffa människor som vi känner att vi 

faktiskt vill träffa och som vi känner att vi har något slags intresse för. På så sätt skulle det bli 

mer verkligt och äkta. Skulle vi träffat vem som helst som ville träffa oss så skulle vi inte 

kunna undersöka det på samma sätt eftersom vi inte känner något intresse för personer och då 

hade det kanske blivit svårare för oss att få ut något av det. När vi chattade med människor 

spelade det ju egentligen ingen roll vem vi pratade med eftersom vi då ville undersöka hur 

människor betedde sig på chatten (vad de pratade om m.m.) och vad de var ute efter. Vi har 

tidigare erfarenheter av att träffa människor via Badoo men då har det ofta varit efter flera 

timmars eller till och med dagars chattande.  

Vi har varit noga med att vi lärt känna personen vi pratat med tillräckligt noga så att det känns 

okej för oss genom att lägga till på Facebook, pratat i telefon osv innan man ses. Att vi skulle 

träffa någon via Badoo ute på krogen var nytt för oss men vi trodde inte, innan vi utförde 

observationerna, att det skulle vara så pass stor skillnad. Vi var ju givetvis medvetna om att vi 

skulle ha mindre tid att chatta med människor men vi trodde att vi skulle kunna prata 

tillräckligt länge med någon så att det kändes okej att träffa denne. Om någon av personerna 

hade befunnit sig på samma ställe som oss så hade vi inte tvekat att träffa denne då det för det 

första skulle vara väldigt smidigt att ses då ingen av oss skulle behöva byta ställe och för det 

andra så skulle det vara ungefär samma sak som att man går fram och pratar med någon i 

vanliga fall. Detta skulle inte vara några konstigheter för oss då.   

 

Under vår fokusgruppsintervju agerade vi som intervjuare, denna roll blev lättare med tanke 

på att vi endast behövde ställa frågorna och låta gruppen föra samtal mellan varandra därefter. 
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Innan intervjun hade vi skrivit ihop intervjufrågor och ett par exempel på vad gruppen kan ta 

upp under deras diskussioner.  

Gruppen klarade sig bra med att föra samtal och på så sätt behövde vi inte hoppa in så mycket 

i samtalen. Det bildades många intressanta diskussioner men det kunde hända att alla i 

gruppen inte höll med varandras åsikter eller att diskussionerna drog sig från samtalsämnet 

och att de började prata om något helt annat än den frågan som vi ställt. Bortsett från det så 

fungerade det bra och varje person fick prata till punkt utan att någon avbröt. Vi spelade in 

intervjun och på så sätt har vi kunnat gå tillbaka för att lyssna vilket har varit positivt för 

analysen. Det är lätt hänt att man glömmer skriva ner saker när man för anteckningar under 

långa samtal. Dock blev det jobbigt att lyssna på ljudet flera gånger om för att få ut den 

viktiga informationen när vi skulle sammanställa den.  

8. Resultat 

8.1	  Resultat	  av	  deltagande	  observationer	  

Under varje observation hade vi ca fyra till fem fullständiga konversationer med olika 

personer och det var alltid minst en person som ville träffa någon av oss vid varje 

observationstillfälle.  

 

Exempel från observation två: 

M26 — söndag, 17 november 2013 00:24 

Haha. Ok. Var är du då?  

E — söndag, 17 november 2013 00:25 

Kristall 

M26 — söndag, 17 november 2013 00:26 

Nästan hemma hos mig då  

M26 — söndag, 17 november 2013 00:29 

Vill du ses? 
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Exempel från observation fem: 

M24 — torsdag, 28 november 2013 00:02 

Norrmälarstrand tanka nyss på Preem du då? 

M24 — torsdag, 28 november 2013 00:05 

Vart är du då snygging? 

M24 — torsdag, 28 november 2013 00:13 

Vill du ses? 

 

Det hände dock ofta att personer vi chattade med var hemma hos sig och frågade om vi ville 

komma dit, och då hade vi inte chattat med dem länge alls. Sådana erbjudanden valde vi att 

tacka nej till eftersom det gick över våra gränser. De som också befann sig ute någonstans 

frågade någon av oss bland annat om vi ville komma dit och ta ett glas öl eller vin med dem, 

vilket kunde kännas lite mer okej för oss. Dock kände vi att vi hellre hade föredragit att 

personerna kom till oss där vi befann oss istället eftersom vi utförde observationen på ett visst 

ställe och i ett visst område som vi inte ville ändra på.  

Därför frågade vi några som vi pratat lite längre med och som vi kände att det var okej att 

träffa om de ville komma till krogen eller baren där vi befann oss. 

Men dessa personer skrev antingen att de inte orkade komma till oss eller hade andra 

anledningar.  

 

Det hände även vid några tillfällen att män kom fram till oss på krogen eller baren som vi var 

på och började prata med oss vilket var trevligt. Under vår observation på Kvarnen var det lite 

mindre aktivitet på Badoo men där kom det istället fram olika personer i olika omgångar till 

oss för att socialisera. Samtalen handlade om vad vi annars bukar göra när vi inte är ute på 

krogen men den stora frågan var varför vi båda satt och tittade i våra mobiler hela tiden. Vi 

berättade för dem alla att vi höll på att utföra en observation och berättade om Badoo och 

våran studie. Detta gjorde alla nyfikna och de ville höra mer om det vi höll på med. En av 

dessa personer hade tidigare använt sig av Badoo men efter att han träffat och blivit 

tillsammans med en kvinna så raderade han sitt konto. Kvinnan hade han inte träffa via 

Badoo. En annan man som kom fram till oss hade också tidigare använt sig av Badoo men 

hade också lagt ner det. Men efter att vi pratat en lång stund om Badoo tog han upp sin telefon 

för att ladda ner applikation igen. Han berättade för oss att det hade varit för lite aktivitet sist 

han hade ett konto där och lade därför ner Badoo. Hans kompis som var med honom tyckte att 

Badoo verkade jätteintressant så han laddade ner det på sin mobil och började även han att 



 20 

använda det vilket vi tyckte var kul. Vi fick höra några åsikter om Badoo av de som hade 

erfarenhet av det och det var bland annat att Badoo endast är en applikation för människor 

som söker “sexuella relationer”. Detta var dock inte första gången vi hört att folk ser på 

Badoo på det sättet. 

 

Vi kunde helt och hållet förstå att folk upplevde det så eftersom vi själva fick erfara många 

skamliga erbjudanden från diverse män som lätt kunde tolkas att de var ute efter någon slags 

sexuell relation.   

 

Exempel från observation ett: 

M25 — torsdag, 14 november 2013 23:28 

La mig nyss, har jobbat sent  

S — torsdag, 14 november 2013 23:32 

Mysigt  

M25 — torsdag, 14 november 2013 23:33 

Aa väldigt varmt och skönt här nu.. Är du avis? Hade du velat ligga här?  

 

Exempel från observation fyra:  

M26 — söndag, 24 november 2013 01:52 

Trodde du var en sån. Då missförstod jag, beklagar 

S — söndag, 24 november 2013 01:52 

Haha varför trodde du det? 

M26 — söndag, 24 november 2013 01:58 

Dom flesta har ju den agendan så... Å det hade ju vart lite kul å veta dina fantasier 

S — söndag, 24 november 2013 01:59 

Haha! 

M26 — söndag, 24 november 2013 02:13 

Så jag får inte höra några våta fantasier från Sandra 23 ikväll? 

 

Vi fick även vid flera tillfällen i våra konversationer frågan om varför vi var online på Badoo 

under tiden vi var ute på krogen. Folk undrade då om vi verkligen hade roligt där. Vi 

förklarade inte att vi utförde en observation utan försökte byta samtalsämne. Detta var 

självklart från personer som inte befann sig ute på krogen själva utan befann sig exempelvis 

hemma eller någon annanstans.  
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Exempel från observation fem: 

 

M23 — torsdag, 28 november 2013 00:29 

Haha finns det inga killar där? 

S — torsdag, 28 november 2013 00:29 

Jo  

M23 — torsdag, 28 november 2013 00:34 

Varför är du på Badoo då?  

M25 — torsdag, 14 november 2013 23:47 

Förresten, har du tråkigt som badooar när du är ute 

M25 — torsdag, 14 november 2013 23:47 

Lite folk? 

 

 

Det var aldrig någon av de vi chattade med som befann sig på samma krog eller bar som oss 

vilket var synd eftersom det hade underlättat väldigt mycket för oss att träffa någon.  

 

Det var som mest aktivitet mellan kl 23-00. Därefter började antalet konversationerna minska 

och dö ut. När vi utförde observationer på vardagar gick många av de vi pratade med och lade 

sig för att sova tidigt eftersom de skulle till skolan eller jobbet nästa dag. Då minskade antalet 

konversationer relativt fort. 

 

Under observation fem stötte vi på ett problem med att vi inte kunde skriva till fler personer 

på Badoo för att vi hade uppnått en maxgräns, vi hade skrivit till för många. Detta ledde till 

att vi sköt upp observation fem till ett annat tillfälle. Vi ville inte chansa med att gå ut och 

upptäcka sedan på krogen att vi inte kunde kontakta personer på Badoo. Den ena av oss fick 

även problem under sista observationen på “Södermalm - Ett ställe” eftersom det visade sig 

att hon var tvungen att verifiera sig för att kunna starta nya chattar med personer. Verifierad 

betyder att man måste ansluta sig via antingen Facebook, Google+ eller mobiltelefon. Istället 

fick hon endast besöka personers profiler och hoppas på att de skulle skriva till henne medan 

den andra av oss kunde skriva till personer och starta nya konversationer.  

Detta fungerade bra och vi hade några konversationer under kvällen, dock var det väldigt 

tråkigt att vi råkade ut för dessa problem och det var inget vi var medvetna om kunde hända.  
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8.2	  Resultat	  av	  fokusgruppsintervju	  

Fokusgruppsintervjun gav oss en bra inblick av hur andra använder sig av Badoo och vad de 

har för syn på nätdejting i allmänhet. Tre av deltagarna i intervjun är aktiva användare av 

Badoo i dagsläget och två har tidigare varit aktiva användare. Alla berättade att de använde 

Badoo främst när de var uttråkade och tyckte att det då var kul att se vilka personer som 

befann sig i närheten som de kunde chatta med. De tyckte att det var ett underhållande 

alternativ att vara social på. Deltagarna har varit medlemmar allt ifrån några veckor till ett år. 

Deltagarna uppmanades av kompisar eller syskon att bli medlemmar på Badoo.  

 

Att träffa någon via Badoo 

Den som hade träffat flest personer via Badoo, Felicia, hade endast träffat två stycken och hon 

har haft Badoo i ca ett år och är aktiv användare i nuläget. Hon är väldigt noga med att lära 

känna personen hon pratar med innan hon vill träffa denne och har som regel att alltid lägga 

till personen på Facebook innan för att känna sig mer säker på att personen verkligen 

existerar. 

”Jag brukar bli rädd när folk frågar för tidigt om man vill ses”, sade hon. Kvinnorna kände en 

viss osäkerhet till Badoo och människorna där.  

Elin nämnde att hon endast använder Badoo för att chatta dels för att hon inte är så intresserad 

av att träffa någon och dels för att hon inte litar på Badoo eller dejtingsidor överhuvudtaget.  

 “Det är inte alltid det är den personen”, sade hon och menade att personer inte alltid är dem 

som de utger sig för att vara. Hon vill prata med personer länge och inte känna sig pressad att 

hon måste träffa dem. Hon tycker att folk har alldeles för bråttom med att träffas. Rebecka 

hade haft Badoo i ca två veckor och träffat en person. “Jag har träffat en och aldrig mer!”, 

sade hon men ville inte gå in på vidare detaljer till varför hon slutade använda Badoo efter 

det. Mats har träffat en person via Badoo efter att de chattat i ca 3-4 timmar. Personen han 

träffade var hans granne som bodde i närheten. 

Tim hade inte varit medlem på Badoo särskilt länge och hade inte hunnit träffa någon än. Han 

hoppades dock på att han skulle kunna träffa någon i framtiden.  

 

Vi frågade även om de hade träffat någon via Badoo när de varit på krogen men det var ingen 

som hade gjort det. Flera hade dock använt den under tiden de varit på krogen men aldrig 

träffat någon då.  
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Profilbilder och intressen 

När vi frågade om personers bilder och intressen på Badoo så var alla i gruppen överens om 

att bilderna är viktigare än intressena. Man kan alltså om man vill skriva ut de intressen man 

har på sin profil till exempel “träning”, “filmkvällar”, “resor” osv och sedan se vilka intressen 

man har gemensamt med andra personer.  

 “Bilderna är viktiga. Det tycker väl de flesta. Det är ju första intrycket.” sade Rebecka.  

 “Jag kollar aldrig på det”, sade Felicia om personers intressen. 

 

Lokaliseringsfunktionen 

När vi ställde frågan om vad de tycker om lokaliseringsfunktionen utbrast Elin att hon tycker 

den är läskig.  

“Den är bäst! Det är ju det som är det roligaste med Badoo. Det är jättebra att hitta någon i 

närheten”, sade Felicia. 

Rebecka tyckte att den funktionen är lite obehaglig. 

“Det känns som att de ser mig”, sade hon och skrattar.  

 

Männen tyckte båda två att lokaliseringstjänsten är en bra funktion. Det var endast två av 

deltagarna som använde den här funktionen för att söka på andra områden. Elin tycker bland 

annat att det är kul att lära känna folk från andra länder. 

Mats visste inte att Badoo var så stort och internationellt. Han trodde att det enbart fanns i 

Sverige och hade aldrig sökt på områden utanför Stockholm.  

 

Att starta en konversation 

Det var blandade åsikter bland deltagarna om vilka de tyckte skulle skriva först på Badoo, 

kvinnorna eller männen. Männen tyckte att det var kvinnorna som skulle ta initiativ till att 

skriva först medan två av kvinnorna tyckte att det var en självklarhet att männen ska skriva 

först. 

”Det börjar bli dags att tjejer skriver först” sade Mats.   

“För mig spelar det ingen roll vem som börjar skriva” sade Rebecka. 

 

Hitta kärleken på Badoo 

Det var inte många som trodde att Badoo var ett bra sätt att hitta kärleken på. Felicia ansåg att 

de flesta som är medlemmar på Badoo endast är ute efter sexuella relationer men att det kan 
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hända att man råkar hitta någon som man faktiskt blir kär i. Tim trodde att det går men att det 

är större chans att hitta någon ute på krogen än via Badoo.  

“Det beror på vem man pratar med. Det är klart att det går men det är en minimal chans” sade 

Elin.  

Deras allmänna syn på dejting var väldigt positiv. Mats tyckte att nätdejting är bra för att man 

får ett större område att leta på.  

“Folk som vill dejta är samlade på samma ställe” sade han.  

“Jag tycker att det är ett bra koncept. Det är ett nytt sätt att nå ut till folk över hela världen. 

Man behöver inte ens dejta någon som bor i Sverige” sade Rebecka. 

Felicia tyckte att det är tråkigt att nätdejting har fått en “desperat stämpel” men Rebecka 

inflikade att den börjar försvinna mer och mer nu. 

9. Diskussion 
 
Tidigare forskning som gjorts på lokaliseringsapplikationer visar att lokalisering och integritet 

är ett känsligt tema för användare av denna tjänst (Toch & Levi 2013). I och med att 

lokaliseringsapplikationer visar ens position för andra så kan det leda till att många känner sig 

väldigt obekväma med att andra kan se vart de befinner sig. Detta upptäcktes också under 

fokusgruppsintervjun. Flera av respondenterna tycker att själva lokaliseringsfunktionen är 

skrämmande eftersom att andra kan se vart de befinner sig samt att de känner en viss misstro 

för andra medlemmar på Badoo eftersom människor inte alltid är de som de utger sig för att 

vara. För att vara extra säker på att en person är den som den säger sig vara svarade en 

respondent att hon alltid lägger till personen på Facebook innan hon bestämmer träff. Denna 

misstro och oro för att bli lurad påvisades också bland respondenter från tidigare forskning 

(Couch, Liamputtong & Pitts 2012). 

Under observationerna var männen vi chattade med dock väldigt öppna om var de befann sig 

och det var till och med en som skickade sin exakta position via en funktion som finns på 

chatten. 
 

Syfte med denna studie var att se hur lokaliseringsapplikationen Badoo används för dejting 

ute på krogen och de observationer vi gjorde visade att vissa använder Badoo när de är ute på 

krogen för att till exempel träffa andra för att ta en drink vilket kan tolkas som att de vill dejta, 

men de allra flesta använder det för ett annat syfte under denna tid på dygnet det vill säga 

nattetid. Dessa syften kan tolkas som att de till exempel söker någon för sexuella aktiviteter 

på natten.  
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Tidigare forskning framlägger att det är en utbredd aktivitet att söka sexpartners online 

(Daneback, Månsson & Ross 2007) och Badoo är ett mycket smidigt sätt att göra detta på i 

och med att man direkt kan komma i kontakt med folk i närheten.  
 

Bland tidigare forskning fann vi att det finns många risker med att nätdejta och att dejta på 

krogen är en situation som kan vara extra riskabel då människor dricker alkohol och kanske 

agerar annorlunda mot vad de gör i nyktert tillstånd. Som vi tidigare nämnt så satte vi gränser 

under våra observationer för vad som kändes bra och mindre bra för oss själva. I och med att 

vi satt gränser så begränsades våra möjligheter för att kunna träffa någon vilket resulterade till 

slut att vi inte träffade någon.  

 

Vi upplevde det inte som att några av männen vi chattade med hade några särskilda gränser 

när det kom till att ses då de som ville ses var väldigt pådrivande och bjöd till och med hem 

oss efter väldigt kort tids chattande vilket förvånade oss. Detta framkom heller inte av 

männen under fokusgruppsintervjun. Där var det främst kvinnorna som kände en viss oro och 

var därför försiktigare och mycket mer noga med vilka de pratade med än vad männen var. 

Det var intressant att se den skillnaden. Hemmings (2004) skriver även hon om just män på 

nätdejtingssidor och varnar för att de bland annat inte alltid är den de utger sig för att vara.  

 

Toch och Levi (2012) hävdar att trenden med lokaliseringsapplikationer kan leda till att vår 

omgivning inte längre är en värld av främlingar i och med att man i applikationen hela tiden 

kan se vilka som är i närheten och att man på något sätt vet vilka de är då. Dock upplevde vi 

det inte på det sättet när vi var ute och observerade då det var svårt att hitta någon inne på 

Badoo som befann sig på samma klubb eller bar som oss. Det förvånade oss att även när vi 

var på större klubbar så var det ingen på Badoo som var inne på samma klubb.  

Om fler hade använt Badoo när de var ute på krogen så skulle det vara lättare att hitta någon 

som är på samma ställe som en själv och då hade denna studie förmodligen sett något 

annorlunda ut.   
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10. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur dejting fungerar på krogen med hjälp av 

lokaliseringsapplikationen Badoo. Vår datainsamling bestod av fem observationer samt en 

fokusgruppsintervju och de gav oss bra information som kunde besvara vår frågeställning. 

Som vi tidigare nämnt så är denna studie utförd utifrån vårt perspektiv eftersom vi var med 

och deltog i observationerna och kan därför inte få en bild av hur den används av alla 

användare, till exempel hur den används av andra kvinnor. Dock kunde vi med hjälp av vår 

datainsamling ändå komma fram till relativt mycket. 
 

Resultatet av våra observationer visade att det är få som använder applikationen för att dejta, 

till exempel ses för att ta ett glas vin eller en drink. Även resultatet från fokusgruppsintervjun 

visade att det inte var många som använde Badoo på krogen för att dejta. Respondenterna 

kunde dock ofta vara inne på Badoo när de var ute på krogen men endast för att se vilka som 

befann sig i närheten. Vid den här tiden på dygnet används applikationen främst av personer 

för sexuella ändamål antigen genom att ses hemma hos dem eller bara genom att chatta om 

sex. Det är svårt att hitta någon som befinner sig tillräckligt nära för att ses. På så sätt 

underlättar inte Badoo dejting på krogen särskilt mycket till skillnad från om man skulle träffa 

någon utan applikationen. Känner man stark oro för att bli lurad av andra medlemmar som 

man chattar med och känner sig skeptisk mot själva applikationen så är denna applikation inte 

gynnsam att använda på krogen.  

 

11. Framtida forskning 

Vi har studerat hur Badoos lokaliseringstjänst ”Folk i närheten” används ute på krogen och 

våra observationer påvisar att Badoo inte underlättar särskilt mycket för dejting på krogen i 

dagsläget. Hade det funnits mer tid för oss att utföra studien hade vi gjort fler observationer 

samt även observerat andra som använder Badoo, till exempel andra kvinnor, för att få ett 

annat perspektiv. Det finns därför stora möjligheter för framtida forskning där denna studie 

kan fungera som en bra grund.  
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13. Bilagor 
 

Bilaga	  1.	  
 

Deltagande	  observationsschema	  
 
Vad ska observeras: 
Via Badoo: 

·   Beteende. Är personen rakt på? Blyg? 

·   Vad pratas det om? 

·   Vill de ses? 

·   Hur lång tid tar det innan de frågar? 

·       Vilken tid är det flest som skriver? 

Anteckna allt 

Om man träffas: 
·   Hur är personens beteende i verkligheten? 

·   Blir det krystat att prata i verkligheten eller går det lättare än att chatta? 

·    Övrigt 

Anteckna allt 

 

Hur ska vi observera: 
Vi ska besöka användare i närhetens profiler och skriva till dem samt svara de som skriver till 

oss. Föra konversationer och se hur det går till och vad det leder till. 

Att tänka på: 
Vara oss själva men samtidigt forskare. Viktigt att gå in i rollerna. 

Om en av oss träffar en person ska den andra vara med men ha en observerande roll, anteckna 

saker osv och tvärtom. 

 

 

Vilka verktyg ska vi ha? 

Mobiltelefon som vi kan anteckna på. Eventuellt spela in och filma om det behövs? 
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Under vilka tider? 

Vi börjar ca kl 22.00 t.o.m ca 03.00 

(ev börja senare om vi är på ställen där de stänger 05.00) 

 
Vilka ställen ska vi observera på? 

 

Solidaritet - Torsdag 14/11 

Kristall - Lördag 16/11 

Kvarnen - Onsdag 20/11 

Marquise - Lördag 23/11 

Soap Bar - Torsdag 27/11 

Södermalm – Ett Ställe - Lördag 7/12 

Vi varierar mellan större och mindre krogar. 



 31 

Bilaga	  2 
 

Intervjufrågor	  	  
 

Kan ni berätta om hur ni använder Badoo? 

Ledtrådar som de kan prata om 

(vilket sammanhang) ex. När ni väntar på bussen, hemma hos en kompis 

Hur många har ni träffat via Badoo 

Hur många av dessa har ni träffat på krogen 

Vad söker ni på Badoo? Syfte? 

Varför är du medlem? 

 

Kan ni berätta om hur ni hört talas om Badoo? 

Ex. Hört från någon ni känner, annons, Internet? 

 

För oss är det viktigt att folk är seriösa för dejting på Badoo?  

 

Hur upplever ni det att personer är? 

 

Vad spelar personens bilder (utseende) för roll för er? 

 

Vad spelar personens intressen för roll för er? 

 

Vad har det för betydelse HUR en person skriver? 

T.ex. hur man skriver hej osv. 

 

Vad tycker ni om funktionen ”folk i närheten”? 

 

Hur använder ni er av ”folk i närheten” när ni vill hitta personer? 

T.ex. Söker du på andra områden också? 

 

Hur länge skriver ni med en person innan ni tycker det är okej att ses? 

 



 32 

Hur går det till när ni träffar någon från Badoo, från det att ni börjat pratar tills det att 

ni ses? 

 

Har ni någon åsikt om vem som ska skriva först, tjej eller kille? Varför? 

 

Tycker ni att Badoo är ett bra sätt att hitta kärleken på? 

 

Slutligen, vad har ni för syn på nätdejting?  

 


