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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap och förståelse av hur kärlek kan skapas i ett 

senmodernt samhälle. Aktuella studier på området menar att samhället idag är mer individualiserat 

än förr vilket innebär förändrade förutsättningar för att få kärleksrelationer att fungera. 

Moderniseringen har inneburit att vi antagit nya former av dejting vilket präglas av valfrihet för 

individen på samma gång som teknikens utveckling har medfört nya möjligheter att finna intimitet 

och tillit online. För att genomföra denna kvalitativa uppsats har vi utfört intervjuer med nätdejtare 

som därefter har tolkats utifrån Becks teorier kring risksamhället, Giddens teorier kring rena 

relationer samt Goffmans teorier kring det dramaturgiska perspektivet. Resultatet visar att 

nätdejtingen präglas av flera risker och faror. Nätdejtarna riskerar att bli besvikna om de går in med 

höga förväntningar, att hamna i otillfredsställande relationer, att bli bedragna eller lurade av andra 

nätdejtare. Det finns dock möjligheter att finna kärleken trots riskerna. Några strategier för att finna 

kärleken var att ha ett öppet sinne och inte måla upp för stora förväntningar, att bredda sitt urval av 

andra nätdejtare och samtidigt ägna sig åt djup kommunikation för att skapa tillit. Strategierna 

tenderade att minimera riskerna som följer av att dejta på nätet. 

Nyckelord: Nätdejting, Kärlek, Risker, Modernisering, Identitet. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to contribute with knowledge and understanding of how love can be 

created in the late modern society. Current studies on this topic shows that society today is more 

individualized than before, which means that the conditions in order to get successful love 

relationships has changed. We have adopted new forms of dating which are characterized by the 

freedom of choice for individuals. The development of technology has led to new opportunities to 

find intimacy and trust online as a consequence of the modernization. This qualitative thesis is based 

on interviews with online daters and has been interpreted on the basis of Beck's theories of the risk 

society, Giddens theories of pure relationship, and Goffman's theories about the dramaturgical 

perspective. The result shows that there are several risks and dangers with the online dating. The 

online daters are likely to be disappointed if they go in with too high expectations, they also risk 

ending up in unsatisfying relationships or being deceived or mislead online by other online daters. 

However there were strategies to overcome these risks and dangers to find love. Having an open 

mind and lower the expectations, broaden the range of online daters and simultaneously engage in 

deep communication to build trust, tended to minimize the risks and dangers that online daters faced 

when they were searching for love online. 

Keywords: Online dating, Love, Risks, Modernization, Identity. 
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Förord  

Vi vill först och främst tacka alla våra informanter som gjorde denna uppsats möjlig. Utan era 

öppenhjärtliga berättelser hade den här uppsatsen aldrig gått att genomföra. Vi vill också rikta ett 

stort tack till vår handledare, Christopher Kindblad för att du höll oss samlade, för dina kloka tankar 

och uppmuntrande kommentarer kring vårt arbete. Ett särskilt tack till Andreas Henriksson, forskare 

i sociologi vid Karlstads universitet, för ditt engagemang i vår uppsats och för att du så gärna delade 

med dig av din expertkunskap på området. Vi har funnit en fantastisk glädje och vänskap genom att 

skriva detta arbete, det har varit en resa som har gjort att vi utmanats och utvecklats tillsammans. 

Slutligen vill vi såklart tacka våra nära och kära som i vanlig ordning funnits där och stöttat med 

omåttliga mängder kärlek. 

Alexandra Kara och Emelie Olsson, maj 2015. 

  



Alexandra Paulina Kara 

Emelie Olsson 

Sociolog 61-90 HP, VT 2015 

Högskolan i Halmstad, HOV 

Innehåll 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1. Fokus och problemformulering ................................................................................................... 1 

1.2. Syfte och frågeställningar............................................................................................................ 2 

2. Bakgrund och tidigare forskning ....................................................................................................... 3 

2.1. Bakgrund ..................................................................................................................................... 3 

2.2. Några av riskerna med nätdejting................................................................................................ 4 

2.3. Intimitetens omvandling i relationer ........................................................................................... 5 

2.4. Identiteten .................................................................................................................................... 6 

3. Teoretisk och begreppsmässig referensram ....................................................................................... 9 

3.1. Risker i det moderna samhället ................................................................................................... 9 

3.2. Intimitetens omvandling i relationer ......................................................................................... 11 

3.3. Att skapa en identitet ................................................................................................................. 13 

4. Vetenskapsteori och metod .............................................................................................................. 16 

4.1. Metodologisk- och vetenskapsteoretisk ansats ......................................................................... 16 

4.2. Vår förförståelse och arbetsfördelning ...................................................................................... 17 

4.3. Kvalitativ metod ........................................................................................................................ 18 

4.4. Urval .......................................................................................................................................... 19 

4.5. Tillvägagångssätt och bearbetning av material ......................................................................... 20 

4.6. Etiska reflektioner ..................................................................................................................... 21 

5. Resultat ............................................................................................................................................ 22 

5.1. Våra informanter ....................................................................................................................... 22 

5.2. Drivkrafter ................................................................................................................................. 23 

5.3. Erfarenheter ............................................................................................................................... 26 

5.4. Skillnader mellan att dejta traditionellt och att dejta på nätet ................................................... 27 

6. Analys .............................................................................................................................................. 31 

6.1. Risker i det moderna samhället ................................................................................................. 31 

6.2. Risker med intimitetens omvandling i relationer ...................................................................... 33 



Alexandra Paulina Kara 

Emelie Olsson 

Sociolog 61-90 HP, VT 2015 

Högskolan i Halmstad, HOV 

6.3. Risker med identitet .................................................................................................................. 35 

7. Sammanfattning och reflektion ........................................................................................................ 38 

Litteraturlista ........................................................................................................................................ 41 

Vetenskapliga artiklar ...................................................................................................................... 41 

Elektroniska källor ........................................................................................................................... 42 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alexandra Paulina Kara 

Emelie Olsson 

Sociolog 61-90 HP, VT 2015 

Högskolan i Halmstad, HOV 

1 

 

1. Inledning 

Ur ett historiskt och kulturellt perspektiv har formerna för hur människan söker partner varierat men 

det mest förekommande har varit att relationen på ett eller annat sätt inletts ansikte mot ansikte. Den 

informations- teknologiska revolution som präglat de senaste 20-30 åren, förekommer fortfarande 

samtidigt som människor också träffas alltmer genom internet. I denna uppsats har vi valt att 

intressera oss för personer som söker kärleken via internetdejting. Vilket har blivit ett vanligt sätt för 

människor att söka kärleken på. Det finns ett visst stöd för att det finns möjlighet att träffa någon på 

den vägen då hela 23 % uppges ha träffat sin partner via nätet enligt en Sifoundersökning gjord 

2010
1
. Vi står undrande inför vad det innebär för individen att söka en partner via nätet. Där en 

potentiell partner inledningsvis är en slags ”digital främling”, någon som sitter bakom en skärm, ofta 

på en annan ort gentemot hur det är att träffa någon ansikte mot ansikte. I vår uppsats har vi velat 

undersöka vilka risker det finns med att söka kärleken på nätet. 

 

1.1. Fokus och problemformulering 

En önskan om att finna kärleken lever kvar från det moderna industrisamhället men en långt gången 

individualisering präglar det senmoderna samhället som vi lever i idag. Människor är inte bundna till 

varandra på samma sätt som förr eftersom den ökade jämlikheten i samhället numera innebär att 

varje individ kan välja att antingen leva ensam eller i ett förhållande. En valmöjlighet som var 

betydligt snävare förr. När beroendet inte längre finns på samma sätt är relationer ofta motiverade av 

det känslomässiga utbytet vilket gör att vi enkelt kan lämna en relation om utbytet inte finns där.
2
 

Det är alltså inte motiverat att stanna kvar i en relation utan känslor vilket människor tvingades göra i 

större utsträckning tidigare. Individer tenderar att bli mer centrerade kring sina egna behov vilket 

förstärker individualiseringen i det senmoderna samhället. Det blir vanligare att träffa en partner över 

nätet och alla nätdejtingsidor gör det möjligt att aktivt och medvetet söka efter en potentiell partner 

som passar just de individuella behoven. Som sociala varelser behöver människor närhet, vi trivs i 

sällskap med andra och teknologin ger oss möjligheter att träffa människor på ett nytt och spännande 

sätt. Samtidigt innebär nätdejting att det blir möjligt att på ett mera systematiskt och rationellt sätt 

söka efter en partner som uppfyller vissa kriterier vilket kan medföra att valen kan präglas av 

bestämda förväntningar och med risken att bli besviken eller sårad.  

                                                 
1
http://www.unt.se/kultur-noje/singeltata-sverige-natdejtar-1172462.aspx (hämtad: 2015-05-19)  

2
Giddens, Anthony. Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur, 1996.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att försöka bidra med kunskap och förståelse av hur kärlek kan skapas i ett 

senmodernt samhälle. Vi har valt att avgränsa området till att undersöka hur kärlek kan skapas på 

nätet. För att kunna se hur kärlek kan skapas online och vilka risker som är förenade med 

nätdejtingen, vill vi först undersöka skillnaderna mellan att dejta traditionellt och på nätet, sedan 

fånga hur människor resonerar kring potentiella partners på nätet och sist se vilka förväntningar och 

fördomar som existerar i nätdejtingvärlden. Vi vill redan nu vara tydliga med att vi inte har några 

ambitioner att leverera ett generaliserbart resultat för alla som nätdejtar eller har nätdejtat. Vår 

huvudfrågesällning är:  

- Vilka risker finns det med att söka kärleken på nätet? 

 

För att besvara vår huvudfrågeställning tänker vi också undersöka följande underfrågor: 

- Vilka skillnader finns mellan att dejta traditionellt och dejta på nätet?  

- Vilka upplevelser och erfarenheter har nätdejtarna av att söka kärleken på dejtingsidor?  

- Vilka förväntningar och fördomar kan kopplas till nätdejting? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en kort bakgrund samt den tidigare forskning som vi har 

arbetat med. Vi sätter in fenomenet nätdejting i ett historiskt och samhälligt sammanhang som berör 

följderna av hur modernitetens processer i samhället gjort att människans sökande efter en 

kärlekspartner har antagit nya former. Vi kommer först att redogöra för hur människor idag allt mer 

använder sig av nätdejting för att finna en livspartner. Sedan ska vi se närmre på några av de risker 

som är förenade med nätdejting. Slutligen granskar vi de förändringar som dessa risker medför våra 

intima relationer och våra identiteter.  

 

2.1. Bakgrund 

Under bondesamhällets tid var det familjen som avgjorde vem man skulle gifta sig med baserat på 

familjens ställning i samhället och inte vem man själv blev förälskad i. När samhället sedan gick 

över i det moderna industrisamhället blev romantiken och kärleken istället normen, samtidigt som 

inkomsten spelade in i valet.
3
 I dagens senmoderna samhälle är människor mer individualiserade 

men drömmer fortfarande om den livslånga kärleken som vi hoppas kunna finna genom dejting. 

 

Traditionell dejting går ut på att försöka skapa en romantisk relation genom social interaktion där 

individer träffas ansikte mot ansikte för att lära känna någon djupare. Att dejta på ett traditionellt sätt 

kan tyckas ha en mer romantisk vädjan jämfört med att söka efter en potentiell partner på nätet där 

det första mötet blir i ensamhet bakom en skärm. Nätdejting, eller internetdejting som det också 

kallas, är ett begrepp för de internettjänster som ägnar sig åt kontaktförmedling och partnersök vilket 

idag är ett väletablerat sätt att träffa en ny partner på. Arrangörerna bakom olika mötesplatser på 

nätet lockar med ett uttalat syfte: ”Här träffar du din livspartner” och de flesta sajter försöker 

förmedla och rikta sig till användare som letar efter en ihållande kärlek. Singellivet idag innebär att 

man behöver jobba med sitt kontaktnät, olika relationer och sin egen självbild menar Andreas 

Henriksson.
4
  

 

I förhållande till uppsatsens problemområde är det viktigt att förstå vad samhällets förändring 

inneburit för sättet människor möts på samt vilka nya krav som ställs på individen. Ett centralt 

element som präglar människors vardag är upplevelsen av den tekniska revolutionen av 

                                                 
3
 Frykman, Jonas. & Löfgren, Orvar. Den kultiverade människan. Lund: Liber läromedel, 1979. 

4
 http://search.forskning.se/soksidor/soksidan-via-

sokrutan.html?searchQuery=andreas+henriksson&searchType=advanced&x=0&y=0 hämtad 2015-05-24 
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informationsteknologin som har ett allt större inflytande i samhället. Samtidigt verkar sociala 

rörelsers karaktär ha förändrats från att förr baserats på klass till att nu utgå ifrån idéer och kultur. I 

detta skapas olika typer av nätverk där internet har gjort möjligheterna stora.
5
 Nätverk skapar mer 

genomskinliga strukturer i samhället och förmågan att nätverka blir således en individualiserad 

funktion eftersom den enskilda kan söka det som stimulerar just den. De sociala omständigheterna 

och teknologins utveckling har gjort oss till förfinade individualiserade konsumenter vad gäller 

partnerval.
6
  Många människor förväntar sig det omedelbara och hemlighetsfulla klicket i kärleken 

samtidigt som de ägnar allt mer tid åt att utforska och mäta de minsta delarna i en potentiell partners 

auktoritet och historia. Moderniseringen och flexibiliteten i samhället har gett människor möjligheten 

att skapa olika identiteter och till att kunna följa de olika trender och sociala sammanhang som 

internet erbjuder. Illouz menar att ett rationellt val i förhållande till ett långvarigt evenemang i en 

partner och att det helt enkelt bara ska ”kännas rätt”, tycks ha ändrats sedan modernitetens 

begynnelse.
7
 

 

2.2. Några av riskerna med nätdejting 

Flera vetenskapliga artiklar som omnämner nätdejting vittnar om spridningen av datorer med 

internetanslutning, förändrade demografiska mönster och hur en expansion av ensamhushåll 

upprätthåller information och kommunikationstekniken. Internet är en viktig funktion för sociala 

möten, via nätet kan människor börja integreras över ett större avstånd, snabbare och till en lägre 

kostnad än förr. Idag är internetkommunikationen en del av vardagen och de nya teknologierna 

tillåter ett stort handlingsutrymme för att förbereda och kunna presentera en identitet. Det finns både 

negativa och positiva effekter av hur tekniken har påverkat den sociala interaktionen mellan 

människor.  

 

Internetdejting kännetecknas som en kultur där läsning, beskrivningar av identiteter och där ett 

utbyte av meddelanden med andra medlemmar sker bakom en skärm.
8
 Hardey påpekar att 

dejtingsidor på internet utgör en miljö där tillförlitlighet värderas högt och att framgångsrik 

kommunikation bygger på utveckling av förtroendet mellan främlingar. Tillit är även den mest 

centrala biten för den inledande öppningen av en kontakt och utbytet av information.
9
  Detta ställs i 

                                                 
5
 Castells, Manuel. Nätverkssamhällets framväxt, band 1. Uddevalla: Daidalos AB, 1999. 

6
 Bauman, Zygmunt. Konsumtionsliv. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 2008. 

7
 Illouz Eva. Därför gör kärleken ont. En sociologisk förklaring. Göteborg: Daidalos AB, 2013. 

8
 Hardey, M.  Mediated relationships. 2004. 

9
 Ibid. 
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kontrast mot tafatthet, risker och fysiska pinsamheter som annars förknippas med möten i den 

verkliga världen.
10

 De flesta nätdejtarna uppgav att de tog både fysiska och känslomässiga risker för 

att vinna förtroende och påpekade att de var villiga att fortsätta söka kärleken på nätet trots att de 

hade blivit bedragna på online. Även om internetdejtingen har öppnat dörrar för många ensamma och 

försynta personer kvarstår flera gamla problem som återfinns i traditionell dejting: så som att ljuga 

för varandra, utseendefrågor och blyghet.
11

  

 

Hardeys studie visar att frihet och att vara fri från ansvar uppskattas av nätdejtare samtidigt som 

riskerna de tar är nödvändiga för att kunna börja lita på okända personer, för att sedan lyckas med att 

utveckla en romantisk relation.
12

 Den okroppsliga anonymitet som internet är präglat av, fungerar 

snarare mer som en grund för att bygga upp ett förtroende och en tillit i den verkliga relationen än att 

bygga upp en fasad av sig själv.
13

 

 

2.3. Intimitetens omvandling i relationer  

Historiker tror att friare dejtingmetoder hade sitt ursprung på 1920-talet bland mellanklassens 

ungdomar där den romantiska interaktionen var en social process där möten skedde under mer 

kontrollerade tider och platser än tidigare. Dessa metoder har parallellt med att ny teknik 

introducerats, gjort att ungdomar blivit allt mer oberoende av sina föräldrar.
14

 Teknikens roll och 

utveckling i samhället har gjort att ramarna för tid och rum har suddats ut. Nätdejting har expanderat 

till friare möjligheter eftersom människan i det senmoderna samhället kan integreras via internet med 

andra människor när och var som helst i världen. 

 

Det finns olika anledningar till varför människor börjar att söka efter kärleken på nätet. Lawson och 

Leck fann dels personer som kände missnöje i en befintlig relation men också personer med 

svårigheter i sitt sociala beteende. Oavsett civilstånd uppgav personerna att de kände sig ensamma 

och att de behövde mer kommunikation, känslomässigt stöd och sällskap i sitt sociala nätverk. En 

annan orsak att människor sökte tröst via internet var att de kände en frånvaro i samhällets 

stödstruktur, hade en önskan om att inte dömas från beskrivningar av jaget samt att sanna uttryck för 

                                                 
10

 Ibid. 
11

 Lawson, H, & Leck, K. Dynamics of Internet Dating', Social Science Computer Review, 2006. 
12

 Hardey. M. Life beyond the screen: Embodiment and identity through internet, 2002. 
13

 Ibid.  
14

Lawson, H, & Leck, K. Dynamics of Internet Dating', Social Science Computer Review, 2006.  
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missnöje var mer osynligt.
15

 Samhälliga förväntningar på utseende och beteende kan leda till ett 

slags utanförskap för människor som inte passar in enligt de normer och stereotypa roller som är 

rådande i samhället. Detta leder till att de kan uppfatta sig själva som avvikare. Det finns en risk att 

de inte kommer att accepteras som en idealtypisk samhällsmedborgare och därför kan de dra sig 

tillbaka i den skyddade onlinemiljön. Internetvärlden kan ge en större känsla av trygghet för 

användarna eftersom de kan ha kontroll där på ett annat sätt än de kan i den sociala verkligheten.
16

  

 

Lawson och Leck hänvisar till Simmels teori om att människor har ett djupt rotat behov av att 

uppleva äventyr och spänning. Internetdejting kan därför tolkas som en slags romantisk fantasi där 

individer konstruerar ideala partners baserat på deras onlineinteraktioner som kan vara mycket 

spännande. Det kan bli ett äventyr för individen själv om konstruktionen av partnern inte stämmer 

överrens när de väl träffas.
17

 År 2010 genomförde Ellison, Heino och Gibbs en studie där de 

granskade hur nätdejting och sökandet efter en potentiell partner kunden liknas med en 

marknadsplattform. En slutsats av studien kan jämföras med marknadsstrategier, där medlemmar på 

en dejtingsajt kan menas sälja sin profil och köpa andras genom de strategier som används. Individer 

har alltså fler alternativ när det gäller valet av partner. Marknadslikgörelsen påverkar individens 

självuppfattning som aktör ute på nätdejtingsajterna.
18

 Tanken på äventyret som en faktor för 

relationer online och liknelsen med marknaden visar på de olika motiv, strategier och förhållningssätt 

som kan sammankopplas med nätdejting vilka alla speglar omvandlingen av intimiteten i relationer.  

 

2.4. Identiteten  

Individens skapar en medvetenhet kring det egna jaget eftersom den plötsligt ska skapa en identitet 

utåt på de premisser som krävs av andra. De samtida matchningssystemen bygger på komplexa 

sökningar dels för att utveckla alltmer känslomässiga och glädjande relationer samtidigt som risken 

för att möta en icke önskvärd partner minimeras. Matchningstekniken erbjuder grundläggande 

sökkriterier för att kunna inkludera eller exkludera ålder, kön, längd och så vidare. Detta återspeglar 

hur användarna gör sina egna bedömningar beträffande lämplighet till andra.
19

 

 

När två individer som har pratat via internet väl bestämmer sig för att träffas i verkligheten kan de få 

                                                 
15

 Ibid.   
16

 Ibid.  
17

 Ibid. 
18

 Heino, R, Ellison, N, & Gibbs, J. Relationshopping: Investigating the market metaphor in online dating, 2010. 
19

 Hardey, M. Mediated relationships, 2004. 
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en känsla av att de redan känner varandra eftersom det finns en uppbyggt tillit och trygghet eftersom 

de flesta redan har diskuterat en del personliga detaljer. Olika kroppsliga hinder för en individ kan bli 

en sekundär inställning istället för att bli en primär bedömning av en person eftersom interaktionen 

över nätet gör det möjligt att hemlighålla det som önskas. Istället får personligheten en chans att 

komma fram först och individen kan själv välja om eller när någonting ska berättas.
20

 

 

Självpresentationer varierar beroende på vilken typ av onlinemiljö användaren befinner sig i och 

människor använder därför olika strategier för att skapa identiteter på nätet. Att konstruera en 

personlig profil kan göras på olika sätt. En del använder sig av mycket text, somliga av lite, andra 

marknadsför jaget med att komplettera en bild på sig själva i samband med texten. Vissa låter endast 

bilden få tala för sig själv. Innebörden av att försöka försköna sig själv eller ljuga om sin identitet 

kan leda till kollaps av potentiella relationer som skapats online.
21

 Studien visar att människor gärna 

vill visa upp att de är sociala och lyckliga individer, helst av allt ska detta framgå ur de bilder som 

användarna publicerar, snarare än genom ord. Användare kan inte på samma sätt som på anonyma 

nätverk ägna sig åt rollspel men användarna är samtidigt medvetna om att de ska konstruera 

identiteter som ska tilltala såväl allmänheten som vänner och bekanta.
22

  

 

Enkelheten med att forma en virtuell identitet, träffa människor online och kunna svara på 

meddelanden när det passar anses vara en stor fördel för nätdejtare. För att människor som nätdejtar 

ska kunna ha seriösa förhållanden offline behövs en förförståelse för hur man konstruerar och formar 

virtuella identiteter . Hardeys studie visade att större delen av användarna kände en viss oro för att 

deras internetidentitet inte stämde överens med deras ”verkliga själv”. Internetanvändare känner en 

skyldighet att sammanbinda de båda identiteterna och mötesplatserna blir istället ett redskap för att 

fylla springan mellan det verkliga förkroppsligade självet och det virtuella självet, mellan ett privat 

och offentligt jag och mellan anonymitet och intimitet.
23

 Det finns alltså en skillnad mellan att ha 

möjlighet till att vara någon annan och att ha en annan version av sig själv uppvisad på nätet. 

 

Sammanfattning 

Den tidigare forskning som presenteras fokuserar på hur samhällets utveckling parallellt med att ny 

teknik har gjort det möjligt att kommunicera via olika sajter. Detta är relevant för får vår uppsats 

                                                 
20

 Hardey. M. Life beyond the screen: Embodiment and identity through internet, 2002. 
21

 Hardey, M. Mediated relationships, 2004. 
22

 Zhao, S, Grasmuck, S, & Martin, J. Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored 

relationships, 2008. 
23

 Hardey. M. Life beyond the screen: Embodiment and identity through internet, 2002. 
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eftersom nätdejtingen är helt beroende av datorer och internet. Moderniseringen innebär att allt fler 

individer söker kärleken bekvämt och enkelt i de miljöer de känner sig trygga i och därför såg vi det 

som lämpligt att avgränsa vår uppsats till vilka risker som finns med att söka efter kärlek på nätet. 

Även om detta medför en del risker för individen så väljer många att fortsätta nätdejta även om de 

har blivit utsatta för risker. Olika kroppsliga komplex som en individ har kan bli till en sekundär 

inställning eftersom individen själv kan välja hur mycket han eller hon vill visa upp av sig själv 

online. Individen har makten över sin identitet och av det som presenteras i den virtuella identiteten. 

Människor som nätdejtar tenderar att försköna sig själva på samma gång som de försöker dölja 

mindre önskvärda egenskaper i hopp om att lättare hitta en potentiell partner. Samtidigt oroar sig 

nätdejtarna för att inte presentera sig själva i enlighet med verkligheten eftersom detta kan leda till att 

hela relationen raserar eftersom den bygger på tillit mellan individerna. Vi har därför valt att använda 

oss av hermeneutiken för att kunna förstå och tolka hur människor presenterar sig själva online och 

ser på andra på nätet. Vår uppsats kommer bygga vidare på de resonemang vi presenterat genom att 

undersöka vilka risker som finns med att finna kärleken på nätet. Uppsatsen är uppbyggd utifrån 

teman som vi tyckte fångade in våra frågeställningar och de sociologiska teorier och begrepp samt 

tidigare forskning som vi senare använder oss av i analysen av vårt resultat. 
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3. Teoretisk och begreppsmässig referensram 

I detta kapitel kommer vi presentera de teorier och begrepp som vi har valt att använda oss av i 

analysen av resultatet. Inledningsvis presenteras Becks teorier och begrepp kring risksamhället. Han 

menar att förändringar har skett på samhällsnivå som är väsentligt för individen och att det 

senmoderna samhället präglas av risker, som vi ser förekommer i samband med nätdejting. Vidare 

diskuteras Giddens begrepp om rena relationer och betydelsen av individers avsikter i relationer. 

Avslutningsvis tar vi upp och förklarar Goffmans dramaturgiska teori som på ett djupare plan 

handlar om hur människor bygger upp och befäster sina jag och identiteter, vilket vi kopplar till hur 

man bygger upp sin identitet online. Vi har valt teorier och begrepp med stöd av den tidigare 

forskning som vi presenterat samt utifrån vilka teorier vi tyckte var mest talande för vår empiri.  

 

3.1. Risker i det moderna samhället 

Becks teorier kring risksamhället ger vår uppsats förklaringar på de förändringar som skett på 

samhällsnivå som är betydelsefulla för individen. Hans förklaringar motiverar hur och varför 

familjelivet och rollerna i familjen har förändrats och vilka risker det innebär för den som vill ha en 

relation. Han beskriver även hur individer resonerar annorlunda nu än förr kring relationer eftersom 

farorna och riskerna är en allt större variabel i dagens samhälle.
24

 Dessa teorier är viktiga för vår 

uppsats eftersom samhällets förändring är grunden till varför allt fler människor lever ensamma trots 

att de flesta ändå vill vara tillsammans. Teorin bidrar med en förståelse kring både uppkomsten av 

riskerna och de eventuella lösningarna.  

 

Becks teorier kring risksamhället försöker synliggöra och förtydliga den klyfta och motsättning som 

finns mellan industrisamhället och senmoderniteten samt hur det bidragit med nya strukturer.
25

 Det 

senmoderna samhället karaktäriseras av farans kraft som innebär att människor ständigt existerar 

under det överhängande hotet om att alla kan drabbas utan förvarning, vilket försätter människor i ett 

ohjälpligt tillstånd.
26

 De katastrofer som inträffar i det moderna samhället beror dock inte på 

mänskliga snedsteg utan på att systemens krafter förstärker de mänskliga misstagen till oerhörda 

proportioner.
27

 Teserna som Beck lägger fram bygger i sin helhet på tanken om att människor i både 

subjektiv- och objektiv form får bevittna industrisamhällets förfall som sedan övergår till det som 

                                                 
24

 Beck, Ulrich. Risksamhälle. Göteborg: Daidalos AB, 2007. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid.  
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Beck benämner som risksamhället.
28

 Det är viktigt för oss att lyfta Becks teorier kring risksamhället 

för att vi ska kunna ge förklaringar om vad som på makronivå, ligger bakom moderniseringen av 

samhället där människor gått från att leva i kärnfamiljen till att idag vara ensamhushåll. De hot som 

existerade i det industriella samhället gick att försvara sig mot eftersom de flesta hoten kom från 

naturen. De hot individerna i det moderna samhället upplever, kan ta sig igenom alla de kraftiga 

skyddssystem som byggts upp. Vi inte vet vad som utgör ett hot eller var det kan finnas och därför 

går det inte heller att försvara sig eller undkomma dess konsekvenser. Den enda strategin som finns 

att tillgå är förnekelsen. Beck menar att förnekelsen egentligen ska minska oron hos människorna 

men att det fått precis motsatt effekt eftersom ovissheten spär på rädslorna när alla är lika oskyddade 

mot faran. Ingen vet vilka faror som väntar, hur effekterna utfaller och ingen kan göra någonting.
29

 

 

Det finns hela tiden en konflikt mellan det förmoderna och den reflexiva moderniteten.
30

 Konflikten 

är närvarande på samhällets alla nivåer. Till exempel är kärnfamiljen som modell fortfarande ett 

ideal trots att den bygger på föråldrade föreställningar från industrisamhällets tid om hur relationerna 

bör se ut mellan olika individer i en familj. I själva verket försvinner dessa roller i moderniteten 

eftersom kvinnan blivit mer jämställd mannen genom utbildning och för att skilsmässorna blivit 

fler.
31

 Förändringen från industrisamhället till det senmoderna samhället förändrar sammansättningen 

av det vi tidigare kallade för en familj. Det föreligger en diffus oro kring hur en kvinna och en man 

ska förhålla sig till varandra i ett äktenskap
32

 och rollerna som rör sexualitet, föräldraskap, äktenskap 

och närhet kan inte självständigt preciseras utan att sammankopplas med utbildning, politik, inkomst 

och yrke. Beck menar att våra roller är tätt sammanvävda i komplicerade former. Olika institutioner i 

samhället kan inte bestämmas utan att sättas i relation till varandra. Frånvaron av lika villkor för 

kvinnan är en sådan viktig del som påverkar tidigare normer och familjens dynamik.
33

 Kvinnan i det 

senmoderna samhället har en klar kännedom kring den egna situationen och kräver jämställdhet i 

både arbetslivet och i äktenskapet. Detta möts dock av en passivitet från männens sida som i teorin 

förmedlar jämlikhet mellan könen medan de i praktiken fortsätter i samma ojämlika hjulspår. Trots 

att skillnaderna blir mindre mellan män och kvinnors fortsätter relationen dem emellan att vara 

ojämlik, något som är svårt att rätta till av den orsaken att ojämlikheten rättfärdigas genom att vi vet 

om den men väljer att inte göra någonting. Familjen hade en annan roll för femtio år sedan och i 

dagens samhälle kommer familjen med en mängd frågor att ta ställning till, alla med sina egna 

                                                 
28

 Ibid.  
29

 Ibid. 
30

 Ibid.  
31

 Ibid.  
32

 Ibid. 
33

 Ibid.  
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uppoffringar och möjligheter: Om giftermål, hur man ska förhålla sig till personens tidigare barn om 

det finns några sådana, om hur man ska bo och om karriären eller familjen ska vara det primära. När 

man väl tagit ställning finns det inga kontrakt som inte kan brytas och det som förr höll ihop en 

familj har upplösts i moderniteten.
34

  

 

Beck menar att även om det ökade antalet ensamboende människor leder till en större rädsla för att 

inleda en relation finns det även djupa tvivel kring bilden av den klassiska kärnfamiljen som ett ideal 

hos framför allt unga personer i samhället, så vill de flesta ändå inte leva ensamma.
35

 Beck skriver: 

”Utvecklingen är tvetydlig. Den omdebatterade frågan om huruvida äktenskapet och familjen tillhör 

en utdöende epok kan besvaras med ett rungande ja.” 
36

 Kärnfamiljen, och den ojämlikhet som 

följde med den, var en förutsättning för att industrialismen överhuvudtaget skulle kunna existera. När 

industrisamhället upplöses i takt med att jämställdheten ökade uttryckte man dessutom tvivel kring 

de traditionella roller som kärnfamiljen baserades på. Beck menar att det alltså upp till individen att 

se till att lösa konflikten mellan kvinnors roller och mäns roller i familjen, för att kunna leva 

tillsammans eftersom de normer som tidigare höll ihop familjen inte längre är giltiga i dagens 

senmoderna samhälle.
37

 

 

3.2. Intimitetens omvandling i relationer 

Man kan utifrån Becks teorier och dagens problematik kring beständiga förhållanden, konstatera att 

samhället inte längre håller ihop familjer på samma sätt som förr i tiden då man var beroende av 

varandra. Eftersom vi vill undersöka vilka risker som finns när människor söker kärleken på nätet är 

Giddens teorier lämpliga utifrån vår empiri. Han pekar ut de faktorer som kan sammanhålla 

människor i relationer med varandra vilket är essentiellt att förstå, för att i dagens läge kunna lyckas 

med en långvarig relation. Giddens talar även om hur tilliten är sammankopplad med de risker som 

finns i samhället och i relationer med andra. Tilliten är enligt honom också en viktig del för att kunna 

bygga en relation ihop med någon i ett mer individualiserat samhälle.   

 

Den sociologiska individualiseringsteorins karaktärisering av dagens familje- och intimitetsideal är 

att vi i allt högre grad väljer våra relationer. Detta fångar Giddens tydligt i sitt begrepp om rena 

relationer. Han menar att vi går in i och stannar kvar i relationer, inte för att uppfylla något 

                                                 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 Beck, Ulrich. Risksamhälle. Göteborg: Daidalos AB, 2007: 167.  
37

 Ibid.  
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traditionellt ideal om familjen eller äktenskapet, utan för det som vi själva får ut av relationen.
38

 

Giddens skriver:  

”… en situation där en social relation etableras för sin egen skull, dvs. på grundval av vad var och 

en kan få ut av ett varaktigt förhållande med den andra, och som vidmaktshålls endast i den mån 

relationen av båda parter anses ge så mycket tillfredsställelse att de vill behålla den.”
39

 

 

En individualisering av de processer som omfattar kärlekens sammanhang har skett genom att yttre 

begränsningar inte längre sköts av yttre överenskommelser utan av en individualistisk 

tillfredsställelse och så länge den utvecklas är personen nöjd. För en kvinna betyder till exempel 

satsen om ”att leva sitt eget liv” inte längre att hon tvunget ska gifta sig utan endast att hon lämnar 

föräldrahemmet, något som tidigare var otänkbart. 
40

 Skilsmässan har blivit allt mer socialt 

accepterad i vårt samhälle och om en individ inte längre är nöjd med en intim relation finns 

möjligheten till att lämna och dessutom att kunna påbörja något nytt om det finns en vilja att göra 

det. Idag behöver inte många stanna i en relation av ekonomiska skäl, inte heller av sociala motiv 

eller för att traditionen föreskriver det, detta ökar förutsättningarna för demokratiska relationer.
41

 

 

Stora delar av våra liv handlar om att göra olika val och på så sätt upptäcka vår självidentitet. 

Individer utvecklar stora delar av sin självidentitet i nära och intima relationer. I nära och intima 

relationer försöker parters skapa ett privatliv gemensamt med både fysisk och psykisk närhet där de 

kan vara sig själva, skiljt från andra. Intimiteten innebär att individen avslöjar känslor och handlingar 

som han eller hon gärna inte exponerar offentligt.
42

 Utvecklad intimitet kan även finnas i icke-

sexuella relationer och vänskapsrelationer.  Giddens menar att individer engagerar sig i 

kommunikativa processer för att bygga upp förtroende och självutlämnande för att utforska andra i 

förhållande till sina egna reflexmässigt konstruerade behov och önskningar. Emotionell 

kommunikation med andra och sig själv menar Giddens är det centrala i hans formulering av rena 

relationer i modern tid och är sammanlänkat med reflexiviteten, där förhandlandet av självet och 

förhållandet är ett konstant fokus och där konversationer går före passion. 

 

Giddens resonerar även kring tilliten. Avsaknaden av tid och rum är starkt sammanlänkat med tillit 

                                                 
38

 Giddens, Anthony. Intimitetens omvandling: Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället. Nora: Bokförlaget 

Nya Doxa, 1995.  
39

 Giddens, Anthony. Intimitetens omvandling: Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället. Nora: Bokförlaget 

Nya Doxa, 1995: 58.  
40

 Ibid.  
41

 Ibid.  
42

 Ibid.  
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eftersom det inte hänger samman med kontroll eller makt utan med brist på information. Tillit 

behöver inte ifrågasättas om det finns en transparens i de handlingar eller tankar som en individ har 

men finns inte dessa förutsättningar krävs tillit.
43

 Tilliten till individer bygger på ett förtroende som 

är baserad på en rad erfarenheter som uttalar att man kan lita på personens lojalitet eller kärlek.
44

 Det 

finns ett starkt samband mellan tillit och risk, tillitens uppgift är vanligtvis att göra de risker som kan 

finnas, så små som möjligt. Det finns ofta en harmoni mellan tillit och riskberäkning och vad som i 

sammanhanget kan vara en godtagbar risk beror såklart på olika faktorer men risken i sig är av 

väsentligt betydelse för att kunna vidmakthålla tilliten. Som ett exempel menar Giddens att det kan 

finnas en stor risk i att sätta sig på ett flygplan och för att få förtroende visar flygbolagen upp 

statisktik som visar på hur små riskerna är sett till hur många omkomna personer det varit för varje 

passagerarkilometer.
45

 Denna riskberäkning och fråga om tillit existerar även online där det råder 

brist på information eftersom människor selektivt väljer ut vad de publicerar om sig själva. 

Nätdejtare behöver själva beräkna de risker som finns med att söka kärleken online och riskerna med 

att sätta tillit till okända människor för att kunna bygga kärleksrelationer. 

 

3.3. Att skapa en identitet 

Goffmans teorier ger vår uppsats en djupare förståelse för vilka tekniker människor kan använda sig 

av antingen för att dölja sina verkliga egenskaper men också för att framhäva mer önskvärda 

egenskaper. Hans teorier ger även en bild av hur människor framställer sig själva inför andra men 

också kunskap om hur man kan använda information till sin fördel. 

 

Goffman använder teaterföreställningen som en parallell för att tydliggöra hur människor beter sig 

när de visar upp sig själva och sina egenskaper inför andra. Teorin visar även vilka möjligheter och 

begränsningar det finns att under ett framträdande, kunna styra den perception som andra får av 

oss.
46

 När en person interagerar med andra människor försöker de alltid skaffa information om 

personen i fråga, det kan vara information om personens bakgrund, åsikter, självuppfattning, 

utbildning eller hur ärlig personen är. Informationen är viktig eftersom den hjälper till att precisera 

positioneringen mellan personen och andra människor, samtidigt som alla de inblandade vet vad alla 

kan förvänta sig av varandra. Genom detta även hur de lämpligast bör handla för att få fram de 

önskade effekterna.
47

 

                                                 
43

 Giddens, Anthony. Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur, 1996.   
44

 Ibid.  
45

 Ibid.  
46

 Goffman, Erving. Jaget och maskerna. Lund: Studentlitteratur AB, 2014.  
47

 Ibid.  
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En lyckad föreställning kräver att personen som intar rollen kan övertyga publiken om att 

skådespelet är äkta. Fasaden är den regelbundna standardshow som en individ framställer för en 

utvald grupp människor, det kan vara antingen medvetet eller omedvetet för att fastställa en slags 

ordning.
48

 Maskeraden är en medveten föreställning där skådespelaren försöker vara någonting eller 

visa upp någonting oftast i en fördelaktig dager som egentligen mer har med samhällets 

förväntningar att göra än med personen själv. Det kan handla om att försöka ge sken av att tillhöra en 

högre samhällsklass än man egentligen tillhör eller försöka skapa beundran och respekt på annat sätt 

hos publiken.
49

 Även om det är ovanligare så finns det även exempel på hur maskeraden användes åt 

motsatt håll. Goffman tar som exempel upp hur studentskor i USA förr i tiden försökte maskera sina 

kunskaper genom att de gav sken av att vara mindre bildade än de egentligen var när de befann sig i 

samma sällskap som pojkar. Denna maskerad gick ut på att vinna pojkarnas gillande genom att få 

pojkarna att känna sig smartare och mer begåvade, ett ideal som speglade hela samhället. 
50

 

 

Precis som på en riktig scen finns en främre region och en bakre region.
51

 Den främre regionen 

liknas med när skådespelare står på scenen i en teaterföreställning och gör ett framträdande, där man 

bär kostymer och använder sig av rekvisita, precis som Goffman menar sker också i det sociala 

samlivet. Både i teatervärlden och i den sociala verkligheten finns en bakre region, där skådespelarna 

eller aktörerna i den sociala verkligheten kan förbereda sig inför framträdanden och där man också 

kan dra sig tillbaka för att hämta andan. I kulisserna och utanför scenen kan skådespelaren vara sig 

själv och precis på samma sätt kan aktören utanför sin scen också vara sig själv. De olika regionerna 

separeras därför hela tiden från varandra för att förhindra åskådarna från att ta del av information och 

framträdanden som inte var ämnade för dem att ta del av. Framträdanden är, precis som social 

interaktion ytterst känslig för störningar men det finns olika strategier för att rädda upp ett snedsteg. 

Goffman menar att detta antingen kan ske genom att på förhand försöka eliminera de fallgropar som 

går att förutspå eller genom att försöka neutralisera de misstag som uppstår efter hand. Det är alltså 

dessa egenskaper och grundämnen som bildar den sociala interaktionen och som är avgörande för 

trovärdigheten av hur någon eller någonting framställs.
52

 Detta är viktigt för syftet med hur 

människor presenterar sig online. Poängen med att ha kunskap som rör situationen är att man via den 

kan förutse vad som kommer att ske och på så vis kan man också styra situationen till sin egen 

fördel.
53

    

                                                 
48
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Sammanfattning 

I redovisningen av teorin har vi sett att Beck fokuserar mycket på hur samhällsförändringar har 

bidragit till förändringar även på mikronivå vilka medfört oklarheter i familjerollerna. Genom Becks 

teorier kan vi förstå anledningen bakom svårigheterna i att skapa och behålla kärleksrelationer i det 

senmoderna samhället och även vem som är ansvarig att lösa dessa svårigheter. Giddens betonar de 

mera positiva aspekterna av dagens förhållande, hur individer är sammanhållna av mer jämställda 

skäl än tidigare. Han håller med om att byggstenarna för relationer har förändrats men pekar tydligt 

ut vad som krävs för att få ett förhållande att fungera. Vi kan med hjälp av Giddens teorier få en 

uppfattning om vilka risker människor står inför om de gör felprioriteringar när de nätdejtar men 

också att de måste överväga riskerna med att sätta tillit till okända människor, något som är en 

förutsättning för att kunna bygga upp relation. Goffmans teorier fokuserar på hur individen 

framställer sig själv, vilket kanske inte har ett uppenbart samband med de tidigare presenterade 

teorierna men som vi menar bidrar med en inblick i hur människor framställer sig själva på nätet 

vilket både kan ha fördelar och nackdelar. Goffmans teorier kan användas för att ge ett perspektiv på 

hur nätdejtare kan skapa rätt förutsättningar för att kontrollera en situation och samtidigt bli mer 

medvetna om hur de på bästa sätt ska presentera sig själva på nätet för att kunna finna den de letar 

efter. Genom att använda Goffmans teorier kan vi förstå människors beteende på nätet och 

därigenom skapa en förståelse för hur man kan eliminera en del risker som är påtagligare online än i 

verkligheten. Vårt empiriska material har visat att olika risker är förenade med nätdejting vilka 

kunnat förstås och tolkas genom dessa begrepp. Utifrån våra frågeställningar, vårt empiriska material 

och våra teorier har vi sett ett samband och utifrån detta skapat teman i analysen, baserat på de risker 

nätdejtare står inför i olika delar av en nätdejtingprocess. Genom en förståelse av risker, dess 

bakomliggande faktorer och eventuella strategier för att undgå dessa, kan individer öka chanserna av 

att finna kärleken i det moderna samhället.  
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4. Vetenskapsteori och metod 

I detta kapitel kommer valet av vetenskapsteori och metod att diskuteras. Vi tar upp vår förförståelse 

kring uppsatsens ämne och hur vi har förhållit oss till det empiriska material som vi har samlat in 

samt hur arbetsfördelningen sett ut mellan oss som skrivit denna uppsats. Metodkapitlet kommer att 

behandla valet av kvalitativ metod, redogöra för vårt tillvägagångssätt vid insamling av material, 

bearbetning och analys av materialet samt urvalsprocessen. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

vårt etiska förhållningssätt i relation till vår uppsats. 

 

4.1. Metodologisk- och vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har i vår uppsats använt oss av den normativa vetenskapsteorins grunder. Den normativa 

vetenskapsteorin lämpar sig bra när man använder sig av givande metoder och normer för att nå en 

kunskap inom ett visst område.
54

 För att kunna besvara vår frågeställning och för att ligga så nära 

vårt problemområde som möjligt, tyckte vi hermeneutiken med tolkning som analysredskap passade 

väl. Inom forskningstraditionen för hermeneutiken söker man inte efter några sanningar utan fokus 

ligger på en förståelse av företeelser som finns i människors sociala verklighet.
55

 Vi har valt att inte 

göra en kvantitativ undersökning även om det i någon mening kanske hade gått att undersöka någon 

av våra frågeställningar på det viset. En kvantifiering hade inte tillfört uppsatsen den upplysning av 

ämnet som vi letat efter och det hade sagt väldigt lite om de orsaker som ligger bakom fenomenet i 

sig. Vår ambition var att leta efter det dolda i fenomenet, det vill säga undersöka vilka risker som 

fanns med att söka kärleken via internet. Hermeneutik som metodansats var mest lämpad att utgå 

ifrån eftersom den gav oss utrymme för att tolka, förstå och förmedla samtidigt som metoden gav 

rum till att ta fram det fördolda.
56

 Därmed anpassade sig hermeneutiken bättre än till exempel en 

fenomenologisk ansats som har till syfte att endast förklara det som visar sig i empirin. Vi samlade in 

material och utgick från induktiv ansats där utgångspunkten var det empiriska materialet och där 

teorierna fick utveckla sig efteråt.
57

 Den induktiva ansatsen gav oss utrymme att arbeta utifrån 

empirin för att kunna dra generella slutsatser och utifrån detta har vi valt de teorier som lämpade sig 

för att nå svaret på vår forskningsfråga.  

 

Med val av den induktiva ansatsen som tillvägagångssätt vill vi poängtera att slutsatsen inte 
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nödvändigtvis är sann eftersom verkan utan orsak inte är synlig och att en generaliserbarhet inte kan 

göras på basis av vårt resultat. Undersökningen gäller endast åtta individer och urvalsstorleken är 

således relativt liten. En liten grupp är inte tillämpbar för att uttala sig om hur andra individer 

upplever detta fenomen, de är inte representativa för en större massa. Vidare kan en uppsats med 

hermeneutisk riktning vara svår att göra om eftersom informanterna sannolikt har påverkas av våra 

egenskaper och att våra egna erfarenheter kan ha påverkat uppsatsens analys- och resultatdel. Det har 

därför varit viktigt att vi förstått, varit medvetna om och reflekterat kring våra egna uppfattningar och 

vår förförståelse under uppsatsens gång så att vi har kunnat nå fram till en kunskap som varit giltig 

och så långt som möjligt varit fristående från våra personliga värderingar. 

 

4.2. Vår förförståelse och arbetsfördelning 

Som forskare krävs det att man ska ha en förförståelse av det valda fenomenet.
58

 Att studera 

frågeställningen genom en hermeneutisk ansats kan ge en objektiv beskrivning av hur informanterna 

ser på fenomenet i verkligheten men är beroende av hur vi som forskare tolkar materialet. Det är 

således viktigt att vi lämnar en beskrivning av vår förförståelse.  

 

Alexandra 

För snart ett och ett halvt år sedan blev jag medlem på en dejtingsajt. Jag kan direkt säga att jag inte 

har någon stor erfarenhet av att dejta online eftersom jag efter mindre än 48 timmars medlemskap, 

tog en fika med en person som sedan dess är mitt livs kärlek. Mitt intresse för fenomenet väcktes 

eftersom det fanns mycket jag undrade om nätdejtingen som jag inte hann få svar på medan jag själv 

var medlem. När vi tog tillfället i akt att studera nätdejtingen har nyfikenheten kring ämnet varit en 

stor drivkraft för min del. Jag tror inte att mina erfarenheter har speglat vår uppsats i någon 

betydande utsträckning eftersom jag inte hade speciellt mycket tid att fördjupa mig på området.  

 

Emelie 

Min förförståelse för fenomenet nätdejting är väldigt smal då jag själv inte har någon erfarenhet av 

det. Jag har dock vänner och bekanta som prövat på det med olika resultat. Charmen med att dejta på 

traditionellt sätt, tycker jag är att man träffas ansikte mot ansikte och chansen till att läsa av 

kroppsspråk, röstläge och beteende som jag annars tror kan vara lätt att dölja via nätdejting. Men ju 

äldre jag blir desto mer kräsen blir jag i valet av partner och det är inte längre så självklart att lära 

känna vilken som. Jag tyckte det var enklare när jag var yngre, jag tyckte att man kunde 
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kompromissa med sig själv på ett annat sätt. Mannen som jag väljer idag ska mer bara passa in i mitt 

liv, annars kan det lika gärna vara som det är. På grund av min kräsenhet så tror jag ändå att 

nätdejting kanske skulle passa mig eftersom det ger mig en fördel till att kunna sålla och matcha 

egenskaper efter hur jag vill ha det. Detta har bidragit till att min nyfikenhet har väcks till att studera 

just detta ämne. 

 

Arbetsfördelning 

Vi har valt att samarbeta i samtliga delar av vår uppsats. Det innebär att ingen av oss haft ett större 

eller mindre ansvar i någon del av uppsatsarbetet utan att vi har diskuterat och författat alla delar 

tillsammans. Författandet har gått till på så vis att vi genom alla delar lagt upp en plan för vad varje 

del ska innehålla innan vi börjat skriva. Denna plan har vi använt oss av genom skrivandet som en 

riktlinje för innehållet samtidigt som vi har fört en dialog oss emellan medan vi turats om att skriva 

på datorn. De enda delarna av arbetet som delades upp var intervjuerna och transkriberingarna, där vi 

delade ansvaret så att vi skulle ha fyra intervjuer var. Vi sökte enskilt efter fyra kandidater i våra 

kontaktnät och tillfrågade de personer som vi visste hade nätdejtat. När vi fått fram ett antal personer 

såg vi till att välja ut totalt åtta personer så att vi skulle ha hälften män och hälften kvinnor samtidigt 

som vi försökte se till att åldern och sexualiteten inte skulle vara likadan hos alla. Emelie 

genomförde intervjuerna med Kjell, Sara, Filippa och Johanna som hon sedan tidigare hade i sin 

bekantskapskrets och transkriberade dessa intervjuer efteråt. Alexandra genomförde intervjuerna 

med Bengt, Lena, Nils och Alexander eftersom dessa personer återfanns i hennes kontaktnät och 

transkriberade dessa intervjuer efteråt. Det finns flera skäl till att vi aktivt har valt att skriva 

tillsammans på det sätt som tidigare beskrevs trots att det kanske inte var den mest tidseffektiva 

metoden: Vi ville undvika oenigheter kring arbetsbelastningen samtidigt som vi ville ha ett enhetligt 

språk genom uppsatsen (vilket kan vara svårt att uppnå om man är två som skriver på var sitt håll) 

men framför allt för att vi i slutändan skulle kunna vara lika stolta över den färdiga uppsatsen. 

 

4.3. Kvalitativ metod 

Enligt Alvesson & Sköldberg finns det en större potential till tolkning och reflektion kring materialet 

av kvalitativ empiri än till kvantitativ empiri.
59

 En kvalitativ forskning försöker finna en djupare 

förståelse med hjälp av så mycket information som möjligt om fenomenet som avses undersökas.
60

 

Vi behövde använda ett metodverktyg som förde oss närmre våra informanter. Därför blev intervju 
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ett lämpligt verktyg för oss. Inom kvalitativ intervju kan antalet informanter inte vara för stort, 

eftersom både genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är tidskrävande. Samtidigt 

som det insamlade intervjumaterialet ska hålla en god kvalitet så att den utgör tillräckligt med 

underlag för tolkning och analys.
61

 För att samla in empirin arbetade vi utifrån en intervjuguide som 

var semistrukturerad vilket gjorde att vi fick möjlighet till rörlighet bland frågorna. Intervjuguidens 

struktur blev då öppen och följdfrågor kunde ställas.
62

 Vi upplevde detta som en fördel då 

ambitionen var att intervjun skulle uppfattas så naturligt som möjlig och flyta på som i ett vanligt 

samtal.  

 

4.4. Urval 

Vi använde oss av ett snöbollsurval för att finna våra informanter, det innebär att vi har frågat 

människor i vår närhet eller bekantas vänner som vi visste nätdejtade eller hade nätdejtat om de ville 

medverka.
63

 Eftersom det inte fanns någon statistik på hur många och vem som faktiskt nätdejtar 

eller har nätdejtat, ansåg vi detta som lämpligt. Huruvida informanterna i uppsatsen liknar den 

bakomliggande populationen som nätdejtar vet vi inte men eftersom vi inte eftersträvar en 

generalisering av en hel population med vår uppsats utan en ökad förståelse och kunskap om riskerna 

med nätdejting, är det inte problematiskt för pålitligheten eller giltigheten av vår uppsats. För att vi 

skulle få ett resultat som faktiskt berättade någonting om verkligheten för nätdejtare krävde 

uppsatsen att informanterna skulle vara öppna och känna sig trygga i att berätta fritt om sina 

erfarenheter och förhoppningar. Kärlekslivet och nätdejting kan för en del människor vara ett 

obekvämt och känsligt ämne att prata om och därför resonerade vi som så att de personer som öppet 

berättade för sin omgivning att de ägnade sig åt nätdejting förmodligen kunde berätta mer om ämnet 

om de dessutom fick vara anonyma. För att få fram informanter gick vi igenom våra personliga 

kontaktnät där vi exkluderade nära vänner och familj eftersom det i dessa fall kan vara svårt att 

bibehålla den saklighet som krävs för en vetenskaplig uppsats. Vi fann ett antal personer som vi 

muntligen tog kontakt med eftersom vi tror att en sådan kontakt ökade tilliten och öppenheten för det 

personliga mötet. Av dessa valde vi ut fyra män och fyra kvinnor. Vi hade ambitionen att träffa alla 

informanter och därav gjorde vi en geografisk avgränsning så att vi kunde genomföra dessa möten 

enligt den tidsplan vi hade att samla in materialet på.  
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4.5. Tillvägagångssätt och bearbetning av material 

Vi hade en tämligen snäv tidsram att förhålla oss till och därför valde vi att begränsa vårt empiriska 

material till åtta intervjuer vilka vi upplevde var av god och uttömmande kvalitet för vår analys. För 

att se om vår intervjuguide fångade in det vi sökte genomfördes en pilotintervju för att vi som 

forskare ville få chansen att utveckla och komplettera guiden.
64

 Detta för att sedan kunna genomföra 

resterande intervjuer skickligare i relation till vårt syfte. Vi genomförde åtta intervjuer, ansikte mot 

ansikte, på ca 20-40 minuter beroende på hur informanten svarade. När vi ansåg att vi fått en 

tillräckligt djup och ingående information kring ämnet avslutades intervjun. Intervjuerna 

genomfördes enligt informanternas önskemål i den miljö där de kände sig bekvämast, en del 

intervjuer gjordes hemma hos informanterna och andra gånger önskade informanterna att få komma 

hem till oss. Vi blev förvånade över den öppenhet informanterna hade när de delade med sig av sina 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar, fördomar, känslor samt sexualitet. Vi poängterade före 

samtliga intervjuer att de frågor som informanterna inte var bekväma med att svara på, bara var att 

hoppa över. Vi upplyste även dem om att vi var intresserade av deras uppfattningar och reflektioner 

kring nätdejting och att det således inte fanns några felaktiga svar. De frågor som vi utgick från, kan 

ses i Bilaga 1, och ställdes till alla informanter och utifrån den information vi fick, ställde vi olika 

kompletterande frågor i relation till frågeställningar och syfte.
65

 Utrymmet till att frågorna kunde 

kastas om och omformulerats under intervjuernas gång, gav känslan av ett flytande och ingående 

samtal där möjligheten till att stanna upp gavs om vi ansåg att vi inte fått ett tillräckligt uttömmande 

svar. Det var viktigt att vi framkallade ett förtroende hos informanterna så att de kunde öppna upp sig 

och tala fritt om sina upplevelser och erfarenheter.
66

 I samband med att vi tog kontakt med 

informanterna presenterade vi oss och att vi kommer från Högskolan i Halmstad. Vi gav information 

om intervjuns tillvägagångssätt samt information om att deltagandet var frivilligt och anonymt samt 

att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Informanterna fick inte tillgång till intervjufrågorna i 

förväg eftersom vi ansåg att detta kunde innebära en risk för att de skulle anpassa sina svar efter vad 

de trodde att vi efterfrågade och studerade. I slutet av intervjun upplyste vi informanterna om de var 

välkomna att kontakta oss om det eventuellt skulle dyka upp funderingar eller frågor.  

 

Intervjuerna spelades in via en röstinspelningsfunktion i våra telefoner och transkriberades sedan ut 

till text. Vi valde att göra fyra intervjuer var eftersom det var enklare att behålla ett distanserat 

perspektiv till de intervjuer man själv inte genomförde, samt att informanten inte kände sig i 

underläge på samma sätt som om vi hade varit två intervjuare. För att inte för lätt uppfatta och tolka 
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in förhastade saker när man samtalade med informanten spelades samtliga intervjuer in.
67

 Efter att 

intervjuerna hade genomförts och transkriberingarna var fördiga, påbörjades organiseringen och 

bearbetningen av det insamlade materialet. När analysprocessen hade satts igång började vi också 

funderingen över vilka teoretiska infallsvinklar som var lämpliga när det handlade om att börja lyfta 

materialet från en beskrivande del till en mer tolkande nivå.
68

 Genom att grundligt gå igenom våra 

intervjuer ett flertal gånger, fann vi ett rikt material som låg inom uppsatsens ramar. Vi lyssnade och 

läste samtliga intervjuer efter att vi transkriberat ut dem för att vi enklare skulle finna teman i 

dialogen och när intervjun var i textform kunde vi stryka under talande citat samt klippa i materialet. 

Vi sökte efter väsentliga och återkommande formuleringar och sammanställde dessa till olika 

teman/kategorier samtidigt som vi även belyste avvikande åsikter och grunderna till dessa.  

 

4.6. Etiska reflektioner 

En del av forskarollen i tillvägagångssättet handlar till stor del om etiska aspekter, det innebär att 

man som forskare ska vara human, sensitiv, empatisk och förstående.
69

 Det är svårt att vara optimal i 

alla egenskaper och i en forskarroll, vilket vi anser är något man aldrig blir fullärd i heller. Genom att 

tänka på detta innan och under intervjuerna har vi försökt att uppfylla dessa så mycket vi kunnat. 

Informanterna blev upplysta om sina rättigheter innan intervjun startade och vi meddelade även om 

våra skyldigheter som forskare. Principen om att informera om informanternas rättigheter handlar 

om ett ömsesidigt förtroende och ett garanterat frivilligt deltagande samt att de när som kan avbryta 

deltagandet om de ville.
70

 Vi har även gjort våra informanter anonyma som utlovat, samt behandlat 

materialet på ett sådant sätt att ingen obehörig skulle kunna få tag i det eller använda sig utav det. 

Även om våra informanter öppenhjärtligt delade med sig av sina erfarenheter har vi utlovat att allt 

material som berör dem inte har rätt att nyttjas av några obehöriga, vilket många av dem tyckte var 

skönt att veta.   
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi först att ge en presentation av våra informanter där deras namn är utbytta 

för att garantera att informanterna förblir anonyma. Efter det följer en redogörelse för vårt empiriska 

material vilket är indelat i tre teman. Dessa teman presenteras i kronologisk ordning i enlighet med 

de mönster vi fann i våra intervjuer då olika risker var förenade med olika delar av 

nätdejtingprocessen. Vi valde att presentera materialet på det viset för att försöka skapa en 

helhetsbild av de olika stadier som en nätdejtingprocess innebar för deltagarna. Resultatet redovisar 

först de drivkrafter som låg bakom att informanterna började nätdejta. Därefter har vi redogjort för 

de förväntningar som informanterna hade kring att hitta en potentiell partner följt av de förutfattade 

meningar informanterna hade av andra nätdejtare. Vidare presenteras de erfarenheter som nätdejtarna 

upplevt och sedan informanternas åsikter kring skillnader mellan traditionell- respektive nätdejting. 

Avslutningsvis presenteras det material vi fått fram om informanternas åsikter och upplevelser av 

identitetsskapandet online.  

 

5.1. Våra informanter 

Bengt 61 år, är heterosexuell, frånskild sedan tidigare och är i nuläget singel. Han driver eget företag 

och är bosatt i en mellanstor kommun på västkusten.  

Nils 34 år, är heterosexuell och är i nuläget singel. Han arbetar på Posten och är bosatt i en 

mellanstor kommun i södra Sverige.  

Alexander 34 år, är heterosexuell och är i nuläget i ett förhållande. Han arbetar på ett stort företag 

med produktionskvalitet och är bosatt i en mindre kommun på västkusten.  

Kjell 31 år, är heterosexuell och i nuläget singel. Han arbetar med verksamhetsutveckling och är 

bosatt i en mindre kommun i södra Sverige.  

Lena 51 år, är heterosexuell, frånskild sedan tidigare och är i nuläget förlovad. Hon arbetar som 

förskollärare och är bosatt i en mellanstor kommun på västkusten.  

Johanna 32 år, är homosexuell och är i nuläget i ett förhållande. Hon arbetar som personlig assistent 

och är bosatt i en mindre kommun i södra Sverige.  

Filippa 31 år, är homosexuell och är i nuläget i ett förhållande. Hon arbetar som personlig assistent 

och är bosatt i en mindre kommun på västkusten.  

Sara 20 år, är heterosexuell och är i nuläget singel. Hon arbetar som undersköterska på ett 

äldreboende och är bosatt i en mindre kommun i södra Sverige. 
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5.2. Drivkrafter  

Det verkar ha funnits olika anledningar till att våra informanter valt att söka kärleken på nätet. Flera 

av informanterna hade blivit rekommenderade att prova att nätdejta av vänner eller bekanta, vilket då 

hade väckt en nyfikenhet och på så vis blivit anledningen till varför informanterna börjat nätdejta. En 

annan informant beskrev det som ”en rolig grej” eftersom hon inte var i ett förhållande och för att 

hon var nyfiken på hur det var att dejta på nätet. De resterande informanterna beskrev att längtan till 

att finna en partner att dela livet med, var den motiverande faktorn till att de börjat nätdejta. Flera av 

dem påpekade att det dessutom var så enkelt att nätdejta när de fått tid över på kvällarna eller på 

arbetet. De tyckte att det var trevligt att skriva till andra när de kikat runt på sajterna. Flera beskrev 

att de tröttnat på att ragga på krogen eller på dansställen eftersom de inte funnit någon där. En av 

dem sa att han fick söka sig till nya sätt att finna kärleken, när han på senare tid börjat känna sig 

något obekväm på krogen: 

”Vi var ganska ofta ute på krogar och åt och drack men man försökte ju där att få 

kontakt och prata lite och så, men det blev aldrig något av ett där. Åren går och jag 

tycker det är obekvämt att gå ut ensam i samma syfte idag. Det känns konstigt själv och 

jag tror att andra tycker att det ser konstigt ut om man går ut alltför ofta ensam. Så då 

får man ju helt enkelt börja söka på andra plan.”- Nils. 

Förväntningar på nätdejting och på en framtida partner 

Våra informanter verkade ha blandade förväntningar på nätdejtingen. De flesta verkad inte ha några 

förväntningar alls men det fanns informanter med höga förväntningar. En beskrev det som spännande 

för att hon fick chansen att lära känna nya människor. Någon sa att han först och främst var nyfiken 

på att se hur nätdejtingen fungerar. En av informanterna berättade att hennes förväntningar inte var 

så jättestora och att det inte var så att hon var där för att hitta den stora kärleken, utan bara för att 

fördriva tiden. En person skildrade det som att det inte riktigt gick att förvänta sig något men att man 

inte heller har något att förlora. Det fanns en som hoppades på att finna någon att gifta sig med. En 

av informanterna beskrev sina förväntningar som lite för stora. Han menade att man lurade sig själv 

genom att tänka ”Nu kommer det att hända”, men han påpekade även att ”… det var förväntningar 

som aldrig uppfylldes”.  

 

Alla informanter nästan likadana förväntningar på vilken sorts partner de ville finna. Samtliga ville 

hitta någon att ha ett seriöst och långvarigt förhållande med. Någon beskrev det som att de ville finna 

kärleken, någon att dela livet med. En informant poängterade att det var en förutsättning att kunna se 

en framtid ihop med en eventuell partner, för att kunna hitta ett långvarigt förhållande: 
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”Jag söker ett långvarigt förhållande, när man hittar en pojkvän måste man ju kunna se en framtid ihop med den och det 

är ju det ett långvarigt förhållande är.”- Sara. 

Alla ville finna någon som på det stora hela hade samma egenskaper som de själva hade. Flera 

menade att en potentiell partner inte behövde vara precis som de själva men att livsstilen och 

framförallt värderingarna skulle samma som deras egna. De ville inte ha att göra med personer som 

var extrema på något sätt. En informant menade att det viktigaste var att finna någon att ha roligt 

med, en snäll människa. En annan sökte en stabil person som han kunde lite på. Flera av 

informanterna tog upp att de direkt valde bort personer som rökte, hade husdjur eller brukade alkohol 

eftersom de själva inte höll på med det. Någon av dem ville inte träffa någon som redan hade barn. 

Det var bara en av informanterna som nämnde utseendet. Hon menade att personligheten var det 

viktigaste men att det var ett plus om en framtida partner såg bra ut:  

”Ja, jag tyckte bara att han skulle vara en snäll människa och sen så är det bara en fördel om någon ser bra ut.” 

- Lena. 

Det fanns olika åsikter bland informanterna om huruvida personerna som de sökte behövde bo i 

närheten eller inte. En person beskrev att riktig kärlek bör överleva ett längre avstånd men att det 

ändå är en fördel om en framtida partner finns i närheten: 

” Om det är riktig kärlek ska man ju klara av att ha varandra på distans utan att det har sönder förhållandet, så 

egentligen inte men det hade ju varit en fördel. - Sara. 

En person berättade att han hade uteslutit människor som bodde på ett längre avstånd redan när han 

skapat sin profil och sa att det var ett krav att en potentiell partner skulle bo relativt nära: 

”Nej jag skulle aldrig i livet träffat någon som bodde längre bort än, vad vet jag, 3 mil eller någonting sånt ifrån mig 

själv. Annars hade jag inte orkat engagera mig och åka så långt för att träffa någon som jag inte visste vem det var.” 

- Alexander. 

 

Förutfattade meningar kring nätdejting och andra nätdejtare 

Informanterna beskrev deras förförståelse kring hur det var att nätdejta och hur de trodde att andra 

nätdejtare var innan de själva började leta efter kärleken på nätet. En av informanterna beskrev sig 

själv som skeptiskt inställd till nätdejtning och att hela fenomenet kändes oseriöst medan en annan 

beskrev nätdejting som jättetöntigt men som att det ändå var väldigt roligt att ge sig in i. Bland 

informanterna fanns det även många förutfattade meningar om hur andra nätdejtare var. En 

informant beskrev att alla försökte vara 24 karat. Han menade att många säkert la ut bilder på när de 
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var yngre fast de nu inte alls såg likadana ut i verkligheten. En annan informant berättade att han 

trodde att många satt framför sina datorer och förskönade sig själva. Han menade att när de väl mötte 

någon i verkligheten så skulle det hela bli en flopp eftersom det fanns massa uppbyggda 

förväntningar som inte stämde. Någon sa att det säkert fanns en blandning av människor, att några 

säkert skriver något helt annat än de själva är men om en person bara försökte förbättra lite, så tyckte 

hon ändå att det skulle kännas okej. En nätdejtare menade att internetdejting är en enkel väg som 

bidrog till att människor lätt blev otrogna mot varandra så fort de blivit lite trötta på sin befintliga 

partner. Han trodde att de gav sig ut på nätet för att dejta och så snabbt som möjligt för att finna nya 

spännande flirter. En informant sa att hon trodde att det fanns många oseriösa som är ute efter något 

snabbt eller en engångsgrej. En annan informant trodde att kvinnor hade högre förväntningar 

generellt än vad män hade och menade att kvinnor i större utsträckning än män söker såväl en 

ekonomisk trygghet som en känslomässig lycka. En informant beskrev att de nog var väldigt svårt att 

finna en långvarig partner på nätet eftersom han trodde att folk utgav sig för att vara en annan person 

och menade att människor gör allt för att dölja sina dåliga sidor. En informant berättade att 

internetdejtare försökte framställa sig själva som bättre än vad de egentligen var: 

”Jag vet inte, det är nog många som försöker framstå som något bättre än vad man egentligen är och bilderna är nog 

oftast bättre jämfört med hur de ser ut i verkligheten. Men om de är oärliga det vet jag inte.”- Kjell 

Vi frågade våra informanter om de tyckte att det var möjligt att bilda sig en uppfattning om en 

människa utifrån deras profil på dejtingsajten. En av deltagarna menade bestämt att det var möjligt. 

En annan menade att det nog var från person till person. Han sa att många skrev en presentation 

utifrån någon gammal mall där man presenterar sig, skriver var man bor och vad man gör men det 

endast fanns ett fåtal som har skrivit något riktigt fyndigt. En informant svarade att han tyckte att så 

fort han hade några djupare frågor kring någons presentation så ville personen i fråga leda bort eller 

dölja någonting och istället så framförde de något annat som de trodde att han skulle bli intresserad 

av.  En annan informant tyckte att folk som skrev för mycket var oärliga typer och som ljög om sig 

själva och att de skulle vara helt annorlunda om man träffade dem i verkligheten, han menade att 

personer som skrev en kortare text hade bättre koll på sig själva än någon som var tvungen att diktera 

ihop någon lång saga. En annan menade att det inte gjorde så mycket om bilden på en profil inte 

stämde överens med det verkliga utseendet så länge människan hade en bra personlighet.  

 

Vi frågade informanterna om de trodde att andra nätdejtare fortsatte att nätdejta även om de funnit en 

partner. En informant svarade att hon inte hade någon aning. En annan informant svarade att hon 

tyckte att man skulle lägga ner en partner om man ville fortsätta att nätdejta. En annan sa att han 
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trodde att det säkert finns många som fortsatte trots att de hade hittat en partner eftersom det fanns så 

mycket människor där inne. En annan deltagare delade samma åsikt eftersom han tyckte att det fanns 

en så stor marknad som lockade och att alla verkade träffas på internet. En informant berättade att det 

berodde på hur seriöst ett förhållande var och hur nöjd man var med det. En person sa att hon bara 

pratat med flera åt gången om hon inte varit intresserad av någonting seriöst:  

”Jag har alltid bara pratat med en i taget om det är någon jag verkligen vill träffa annars om jag är där ute och bara 

skriver med någon som inte är så intressant så har det väl varit flera man snackat med på samma gång för att fördriva 

tiden eller bara svarat för saken skull liksom.” – Filippa 

 

5.3. Erfarenheter 

 

Positiva erfarenheter 

En av våra informanter menade att internetdejting var bra på så sätt att han hade funnit sin partner 

där men menade att det kändes konstigt att nätdejta och att han förmodligen inte hade fortsatt så 

länge till om han inte hade funnit en partner. Någon berättade att han tyckte att det var bra och att det 

fungerar. En av informanterna menade att internetdejtingen var bra eftersom den hade bidragit med 

nya vänskaper även om han inte lyckats finna en partner på internet ännu. En tyckte att nätdejting 

klart var det bästa sättet för homosexuella att träffas på om man inte ville åka runt till andra städer 

och engagera sig. En informant berättade att hon hade en förväntning om att hon skulle dejta många 

men eftersom förhållandet med den första hon träffade via nätet blev seriöst, hann hon inte träffa 

någon alls förutom honom. Detta tyckte hon dock inte var ett problem utan menade att det blev bra 

ändå trots att det inte blev som hon hade tänkt. 

 

Negativa erfarenheter  

En av våra informanter berättade om att hon hade träffat flera personer på nätdejtingsajten och att det 

ibland kunde vara så att man ville ses men att det föll på grund av småsaker. En gång hade hon pratat 

med någon som fegade ur i sista sekunden eftersom han tyckte att han var för tjock. En annan gång 

skulle hon träffa en person som ville prata via MSN innan de skulle ses. När hon inte lyckades 

installera programmet på sin dator hade hon sagt att de skulle strunta i det och då syftat på MSN, 

men han hade tolkat det som att hon ville strunta i att ses så då hade han inte hört av sig mer. 

 

En av informanterna tyckte att hon både träffat bra och dåliga människor på nätet. Någon beskrev 
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nätdejting som dåligt eftersom han tyckte att han gjorde sig bättre i verkligheten än på nätet. Han 

påpekade även att han upplevde nätdejtingen som väldigt ytlig vilka flera av de andra informanterna 

också nämnde. En person sa att han endast haft en liten erfarenhet av nätdejting och att han inte hade 

skrivit så mycket med någon utan bara svarade mest för att vara trevlig och bara skickade bilder med 

någon enstaka. Någon menade att det var svårt att få tag i seriösa kontakter på internet, att han hade 

träffat någon men att det inte blivit så bra som han tänkt. Två av informanterna sa att det kan finnas 

oärliga människor på nätet som är ute efter att luras. Den ena informanten beskrev att hon råkat ut för 

att personer låtsas vara av ett annat kön och att de låtsas vara singlar trots att de inte är det i 

verkligheten. Den andra informanten berättade att han höll på att bli lurad när han letade efter en 

partner på nätet: 

”Jag höll på att bli rejält lurad en gång faktiskt, men jag upptäckte det i tid. Jag fick ett 

mail av en tjej som sa att hon bodde i Oslo och att hon skulle hit, hon skulle jobba som 

kock eller någonting sådant. Och hon studerade för tillfället så hon bad mig skicka 

pengar med posten. Jag tänkte på ett gammalt citat i någon blogg jag hade läst: ”I will 

Google you”. Så jag googlade hennes namn och kom in på något diskussionsforum och 

läste: ”Aha, är den här tjejen på gång igen?” Hon lurade alltså folk till att skicka pengar 

och sa att hon behövde pengar till flygbiljetten. Det var ju killar som har kommit till 

flygplatsen för att hämta henne, men någon tjej hade aldrig kommit. Och där kanske de 

har stått någon tusenlapp fattigare.”- Nils 

 

5.4. Skillnader mellan att dejta traditionellt och att dejta på nätet 

En skillnad som alla av våra informanter poängterade, var att de via nätdejtingen kom i kontakt med 

människor som de annars inte hade träffat i sitt vanliga liv. Även om en av våra deltagare höll med 

om detta så hävdade han att han inte skulle gått med på någon dejtingsajt om han kunde gå tillbaka i 

tiden utan hellre ägna sig åt sociala aktiviteter. En annan informant menade att det inte fanns något 

utbud av singlar i staden där hon bodde och att nätdejting därför blivit hennes alternativ. Någon sa att 

hon aldrig hade träffat sin flickvän om de inte hade mötts på nätet eftersom det var ett ganska långt 

avstånd mellan dem:  

”Ja, det är ju som sagt ett litet utbud där jag bor, så då blir det ju att man söker på nätet och på orter som man kanske 

inte alls har varit på. Jag har ju testat att försöka ragga på krogen och försöka använda min charm och gayradar men 

det funkar inte så bra, det är svårt faktiskt.” – Johanna 

En informant tyckte att största skillnaden mellan att dejta traditionellt och på nätet var att det på nätet 

var mycket svårare att få en bild av hur en person var, eftersom man kunde vara vem man ville där. 

Han tyckte att det var mycket enklare att bilda sig en uppfattning i verkligheten för då kunde han 
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höra hur personen lät och såg ut. Någon annan sa att hon föredrog att träffa någon i den sociala 

miljön eftersom det var viktigt att träffas ansikte mot ansikte för henne. Somliga tyckte att det kändes 

blottande att vara öppen med att man letade efter en partner, att vem som helst som också var 

medlem på sidan kunde se att de fanns där. En annan menade att det fanns lite skam i att vara ute på 

nätet men att det nog höll på att bli mer accepterat. Någon sa att det var enklare för homosexuella att 

finna en partner på nätet, i synnerhet om man bodde i en liten stad. Hon berättade också att det var 

förmånligt att vara fri från rykten och gemensamma bekantas uppfattningar. Istället kunde nätdejtare 

bilda sig en helt egen uppfattning, även om hon påpekade att nätdejting lätt kan bli ytligt eftersom 

många bara utgår ifrån utseendet när de letar efter en partner. En informant menade att det var 

väldigt bekvämt att prata med folk på tider som passade henne och att det kunde vara en fördel att ha 

en uppfattning om en person innan man sågs första gången. Flera informanter talade om att de tyckte 

att det var bra med nätdejting eftersom man visste att alla letade efter någon där och på krogen var 

det inte säkert att det var så. Någon tyckte att det var bra att det fanns möjligheter för massor av olika 

människor att få kontakt, han tyckte att det gav möjlighet till att kanske upptäcka att man tyckte om 

någon eller någonting som man inte visste att man gillade. En av informanterna menade att det var 

bättre att träffas nyktert på nätet samtidigt som någon tyckte att krograggning hade blivit onormalt 

och promiskuöst: 

”Jag tycker att det är mer onormalt att höra om någon som träffats på krogen liksom, det är inte längre okej att gå ut på 

krogen för att ragga så det ska man inte göra. Man kan ju gå ut på krogen för att hitta sin drömtjej men så upplever folk 

inte det, utan då är man bara full och kåt och vill ha någon att ligga med liksom.”- Filippa 

 

Profiler 

Bland informanterna fanns olika förhållningssätt kring vad de skrev på sin presentation. En av 

informanterna skrev på sin profil vad hon tycker om att göra men även att hon använde sig av en 

standardtext: ”Jag är glad, utåtriktad, gillar att vara mig själv”. Hon sa att hon använde den för att 

andra inte skulle tro att hon var en tråkmåns, trots att hon själv tyckte att hon kanske var just det. 

Hon påpekade att det var viktigt att andra skulle få en positiv bild av henne, att hon var rolig att ha 

att göra med för att på så vis bli attraktiv. Hon menade att det var klart att man inte satte in den 

sämsta bilden på sig själv utan den bästa och att man skriver det som är bäst om sig själv, inte det 

som är sämst. En informant berättade att hon förr var med på en dejtingsajt och då hade hon inte lagt 

upp så mycket information om sig själv men att hon nu hade lagt upp mycket mer eftersom hon var 

mer angelägen om att träffa någon nu. En annan informant påpekade att han inte ville skriva för 

mycket utan ge andra nätdejtare en chans att få fråga och på så vis bli intressant. Hans profil var 
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kortfattad och handlade om var han arbetade, var han bodde och en beskrivning av hans största 

intressen. Flera av informanterna delade hans åsikt om att så lite information som möjligt var bäst att 

ha. En av dem tyckte att det var upp till andra nätdejtare att bedöma hans profil eftersom han valde 

bort andra nätdejtare på grund av vad som stod i deras profiler. En person hade valt att inte skriva 

någonting på sin profil eftersom hon tyckte att hon var dålig på att skriva den typen av text, hon sa 

att man kom i kontakt med folk via meddelandefunktionerna istället. En av informanterna menade att 

man inte skulle berätta för mycket om sig själv på nätet eftersom man inte gjorde det i det verkliga 

livet heller: 

”Jag går inte runt på gatan och berättar för folk vad jag är för någon utan det får man väl låta folk ta reda på.” – 

Alexander 

En informant berättade att hennes profil var kopplad till Facebook och att alla bilder och all 

information som fanns där var tillgänglig för andra nätdejtare. Hon hade valt att inte skriva en 

presentation av den anledningen att hon själv tyckte att bilderna var viktigast. En informant jämförde 

sin dejtingsida med Facebook och sa att hon tyckte att medlemskapet på dejtingsajten var som ett 

medlemskap på Facebook fast som var mer öppet för flirt.   

 

Sammanfattning  

Det som främst verkade motivera informanterna att ge sig ut på nätdejtingsajterna var att finna den 

långvariga kärleken. Några har gett sig ut på sajterna för att de blivit rekommenderade att prova 

medan andra har provat för att de tröttnat på att ragga på krogen. Några menade att de provat 

nätdejtingen för nyfikenhetens skull och skapat ett konto för att kolla runt lite och se hur det 

fungerade. Våra informanter gick ut med olika förväntningar och fördomar kring nätdejtingen, en del 

var ganska öppna somliga skeptiska mot andra nätdejtare. Alla verkade vara överens om att de sökte 

någon som var ganska lik dem själva samt att värderingar och livsstil var avgörande. Många av 

informanterna påpekade att det var ytligt med nätdejting då en del inte fick en chans att visa vem de 

var eftersom de blev bortsållade på grund av sitt utseende. En del hävdade att det var en fördel att ses 

på nätet medan andra påstod att det var svårt att lära känna någon där. En del berättade att man 

byggde upp förväntningar med risken att bli besviken när man väl sågs och de flesta verkade tycka 

att raggning på krogen tillhörde det förgångna. Samtliga informanter sa att de kom i kontakt med 

människor som de annars inte hade mött eller till och med åkt till städer de aldrig varit i förut för att 

träffa någon. Oavsett om informanterna hade funnit kärleken eller inte så var nätdejting socialt, det 

gav nya vänner men framför allt tyckte de att nätdejting var bekvämt att göra hemifrån. Med facit i 
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hand fanns det delade åsikter om huruvida nätdejting var bra eller dåligt, det lades fram många 

fördelar med nätdejting såväl som nackdelar. Några av informanterna hade råkat ut för bedragare 

men ändå inte verkat så avskräckta. Nätdejtingen har genererat långa och seriösa förhållanden för 

några av våra informanter och det i sig måste nog vara den största motivationen för alla, att finna den 

stora kärleken.  
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6. Analys 

I detta kapitel kommer vi att utgå från de teorier som presenterats tidigare för att kunna analysera de 

olika stadier av nätdejtingprocessen som har identifierats i resultatkapitlet. För att besvara våra 

frågeställningar har vi i den första sektionen genom Becks teori, fokuserat på hur det senmoderna 

samhället är präglat av risker. Där analyseras några av de risker som personer tar i samband med att 

börja nätdejta. I nästa sektion kommer vi att utgå från Giddens teori för att analysera de förändringar 

som den intima sfären genomgått samt de risker som är förenade med förväntningar som personer 

kan ha med sig in i nätdejtingen. I tredje sektionen kommer vi utifrån Goffmans teorier att analysera 

den risk som ligger i hur personer upprätthåller identiteter i samband med nätdejting. I 

framställningens gång kommer vi att jämföra vår analys med de vetenskapliga artiklar vi har 

presenterat samt genom att belysa, jämföra och särskilja vårt resultat påvisa likheter och skillnader.  

 

6.1. Risker i det moderna samhället 

Vi gått från ett industrisamhälle till ett risksamhälle och det finns fortfarande en klyfta mellan dessa 

samhällen. Detta beror på att människan håller fast vid en del av de värderingar som kännetecknades 

av industrisamhället trots att de inte speglar hur dagens risksamhälle fungerar. Detta fenomen kunde 

tydligt ses hos deltagarna i vår uppsats eftersom alla våra informanter hade en önskan om att finna ett 

långvarigt förhållande och en av dem letade till och med efter någon att gifta sig med. Detta speglar 

industrisamhällets värderingar trots att de flesta menade att traditionell dejting i sig var föråldrad. 

Detta gjorde att de vände sig till det moderna samhällets version: nätdejting. Risken att inte finna 

kärleken på krogen var enligt de flesta av våra informanter överhängande vilket i kombination med 

en slags skam i att gå dit ensam, dåligt omdöme på grund av onykterhet, att det fanns många oseriösa 

på krogen som bara var ute efter tillfälliga kontakter samt att man inte kunde veta vem som var 

singel eller vilken läggning någon hade, gjorde att de flesta av våra informanter hade vänt sig till 

internet. 

 

Det var tydligt att rädslor, faror och risker hela tiden fanns med i beräkningarna hos informanterna. 

Någon beskrev att de varit med om möten som inte blivit av på grund av att personer varit rädda för 

att göra den andra besviken med sitt utseende. Risken att bli ratad av någon i verkligheten upplevdes 

alltså som en för stor fara att ge sig in i även om det potentiellt kunde ha lett till att man fann 

kärleken. En deltagare menade att det fanns en risk att man inte fann äkta kärlek utan någon bara 

någon som var intresserad av ens pengar. Det fanns några som berättade om risken att bli bedragen 

på grund av att det var så enkelt att ge sig ut på nätet. Risken var också stor att den som man satt och 
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pratade med redan hade en partner. Faran när man träffade någon på nätet var också att den andra 

inte skulle vilja sluta nätdejta trots att man var i ett förhållande eftersom många menade att det var 

lätt att finna någon ny och att man aldrig blev riktigt nöjd. Trots alla dessa risker som våra 

informanter upplyste oss om hade ju alla gett sig ut på nätet ändå vilket vi tolkar som att risken att 

förbli ensam trots allt var mer skrämmande än farorna som fanns i nätdejtingvärlden.  

 

Det finns en otydlighet i vad rollerna i ett förhållande mellan män och kvinnor innebär i dagens 

moderna samhälle och denna otydlighet är en bidragande faktor till att fler lever ensamma. Becks 

teorier fäster uppmärksamheten på att individen själv ansvarar för att finna en lösning på 

problemet.
71

 Vi kan se att deltagarna i vår uppsats, genom att bli medlemmar på en nätdejtingsida, 

försökt finna en lösning på problemet genom att visa för världen att de är öppna för att finna en 

partner. Flera av informanterna har berättat att de har sökt efter individer med värderingar som liknar 

deras, något som vi menar omedvetet kan vara en strategi för att komma tillrätta med de otydliga 

rollerna. Risken att ett förhållande inte ska fungera är ju klart större om man har skilda värderingar 

och livsstil.  

 

Trots att våra informanter verkade medvetna om att internetdejting innebar risker så kunde man se 

tendenser bland informanterna till det som Beck benämner som förnekelsen, vilket enligt honom är 

den enda strategin för att klara av att leva i det senmoderna samhället. Vi kunde se att trots att det 

fanns en medvetenhet bland deltagarna kring risker, så förnekades dessa på olika sätt som en strategi 

för att undvika riskerna. En del hävdade att de bara börjat att nätdejta för nöjes skull, andra att de inte 

hade några förväntningar eller att de var nyfikna eftersom andra hade berättat om nätdejting för dem. 

Dessa argument är något motsägelsefulla då alla poängterade att de var ute efter att finna en 

långvarig seriös partner. Vår förklaring till dessa motsägelsefulla argument är att de kan ses som en 

förnekelse eftersom en sådan inställning minimerar risken för att bli besviken om man inte skulle 

lyckas att finna en partner på nätet. Det menar vi är en strategi för att minska risken för djup 

besvikelse vilket faktiskt inträffade för en av våra informanter som beskrev att han hade stora 

förhoppningar på att finna kärleken på nätet men istället blev djupt besviken när detta inte inträffade. 

Vi menar därför att förnekelsen är en framgångsrik strategi för att minimera risken att bli besviken 

när man nätdejtar. Om man försöker att ha en lättare inställning till nätdejtingen från början och går 

in med små förväntningar är risken, utifrån vårt resultat tolkat med hjälp av Becks teorier, mindre än 

om man går in med stora förhoppningar.  
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Vår uppsats visade, i likhet med Lawsons och Lecks undersökning, att nätdejtare måste våga ta risker 

och lita på okända personer för att kunna utveckla en romantisk relation via internet.
72

 Precis som i 

Hardeys studie var även våra deltagare medvetna om de risker som finns i samband med att söka 

kärleken online.
73

 Med grund i den tolkning som gjorts utifrån Becks teorier menar vi att förnekelsen 

av den personliga betydelsen av nätdejtingen, i sammanhanget är en bra strategi för att skydda sig 

mot risken att bli sårad. Vi kan se en tendens till att de personer som haft en inställning som präglats 

av låga förväntningar, oavsett om de varit positiva eller negativa, har minimerat risken för att bli 

sårade på djupet. De hade också haft lättare att skapa en relation eftersom vi anser att de inte varit 

låsta vid för höga förväntningar utan mött människor med ett öppnare sinne.  

 

6.2. Risker med intimitetens omvandling i relationer  

Det har skett en omvandling av intimiteten när det gäller relationer och det moderna samhällets 

framväxt har inneburit att vi människor har ett annat sätt att förhålla oss till varandra. I dagens 

samhälle är vi mer fokuserade på vår egen individuella personliga utveckling än att stå underordnad 

traditionella levnadsmönster.
74

 Flera av våra informanter beskrev detta, i synnerhet de informanter 

som var homosexuella. De beskrev nätdejtingen som ett nytt sätt att organisera sina liv på och att de 

traditionella förhållanderelationerna har varit problematiska - både vad gällde krav och förväntningar 

men också sättet att träffas på. Nätdejtingen har öppnat upp och breddat möjligheterna för dem att 

finna en potentiell partner. Vi menar att möjligheten till att organisera sitt liv som homosexuell kan 

ses som mindre isolerad och mer som en tendens till att samhället för många har satts i rörelse. Vi 

menar att dörrarna till en friare och mer individualiserad sexualitet har öppnats och att ett nytt sätt att 

upptäcka och vidareutveckla sin självidentitet även har blivit möjlig. Något som Giddens menar är 

essentiellt för att bygga relationer idag.
75

  

 

Människor var bundna till varandra på grund av traditionella förhållanden förr vilket har förändrats i 

det moderna samhället där man istället finner band till andra människor genom att man får ut något 

av relationen, man blir då tillfredställd och väljer att bevara relationen. Detta kallar Giddens för rena 

relationer.
76

 En av våra informanter beskrev tydligt konsekvenserna av att vara i en relation som inte 

var tillfredsställande nog. Han menade att man fortsatte att leta efter andra partners på nätet om man 

inte är riktigt nöjd med den relation man hade vilket tydligt belyser hur viktigt det är att man idag 
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blir tillfredsställd i sin relation. 

Giddens menar att vi idag har större förutsättningar för att ha demokratiska relationer, vilket innebär 

att vi inte är bundna av att vara tillsammans på grund av exempelvis ekonomiska eller traditionella 

skäl. Människor har idag ett friare val av partner och Giddens menar att vi därför också har andra 

förutsättningar att arbeta utifrån.
77

 När våra informanter beskrev vad de letade efter poängterade de 

att de ville ha någon med liknande värderingar och livsstil, någon ville ha en snäll partner som gärna 

fick vara snygg medan det fanns de som värderade tillit. Giddens menar att tilliten är särskilt viktig 

eftersom dagens samhälle är präglat av mindre kontroll eftersom tid och rum inte har samma mening 

som förr. Därför behöver vi ha tillit för att kunna bygga upp en relation när vi inte har möjligheten att 

beräkna alla risker som finns. Tilliten byggs upp via kommunikativa processer, precis som en ökad 

självidentitet gör.
78

 Utifrån Giddens teorier behöver en god relation alltså präglas av en stark 

kommunikation för att kunna utveckla tillit som i sin tur leder till intimitet samt att individerna 

utvecklar sin egen självidentitet. 

 

Våra informanter beskrev att det skedde ett omfattande urval bland potentiella partners. Olika 

informanter valde bort andra nätdejtare utifrån kriterier som kunde gälla rökning, hur långt ifrån 

varandra man bodde, om någon hade barn sedan tidigare eller om man hade för olika livsstil. Med 

utgångspunkt i tanken om rena relationer är alltså att god kommunikation och utveckling av 

självidentiteten det som borde vara det främsta kriteriet för hur man väljer partners online men vi 

kunde vi se andra mönster. Vi såg att användarna uteslöt andra nätdejtare av anledningar som 

egentligen inte har någon betydelse för en framtida relation. Vi anser att det finns en överhängande 

risk att nätdejtare väljer bort potentiella partners för att de inte uppfyller de krav som nätdejtare har, 

trots att dessa krav egentligen inte har betydelse för vad som verkligen får en relation att fungera. 

 

Vi kunde i likhet med Hardey se hur dejtingen lett till större friheter för människorna i det moderna 

samhället. 
79

 Lawson och Leck påpekade att det fanns olika anledningar till att människor sökte 

kärleken på nätet
80

 vilket också vi märkte på våra deltagare. Vi kunde i likhet med deras studie se att 

missnöje med en befintlig relation var en av de anledningar som fanns till att man sökte efter en ny 

partner online vilket vi kunde knyta till Giddens teorier. Kommunikation och en utveckling av 

självidentiteten är det viktigaste för att en relation ska hålla eftersom detta leder till både tillit och 

intimitet. Detta var något som de flesta av våra användare inte prioriterade som ett kriterium för en 
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potentiell partner. Vi menar alltså att det finns en risk att människor aldrig blir tillfredsställda i en 

relation eftersom de hela tiden söker nya partners men inte finner en fungerande relation till följd av 

att man inte prioriterar kommunikation och tillit. För att kunna minimera denna risk krävs det att 

nätdejtare inser att det faktiskt är kommunikationen som bör styra hur en relation utvecklas. För att 

kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för att finna en partner, bör man hålla sig öppen för 

att i alla fall prova att prata med människor som man normalt kanske hade valt bort. Vi menar att det 

finns mycket som talar för att de urval som en person gör eller har gjort, nu eller tidigare, kan ha 

förhindrat mötet med den stora kärleken just eftersom man fokuserar på fel egenskaper eller låst sig 

vid ytliga kriterier istället för att fokusera på god kommunikation. Vi bedömer att det därför kan vara 

en god strategi att inte utesluta allt för många nätdejtare utifrån de förväntningar man själv har utan 

att det kan vara bättre att försöka samtala med olika sorters människor för att se hur 

kommunikationen utvecklas.  

 

6.3. Risker med identitet 

Goffman använder teaterföreställningen som en jämförelse för att förtydiga och förstå människors 

beteende.
81

 Presentationen som nätdejtarna har på sajten ser vi som en främre region där de visar upp 

en utvald del av sina liv för publiken, som utgörs av andra nätdejtare. Några av informanterna 

berättade att det kändes blottande att visa att man letade efter en partner på nätet samtidigt som flera 

påpekade att det var enkelt och bekvämt att nätdejta hemma eftersom man kunde göra det när man 

hade tid och lust. På samma gång som det kan vara nervöst att ge sig ut och nätdejta eftersom man 

befinner sig i en främre region, är man samtidigt i sin trygga bakre region eftersom man befinner sig 

bakom en skärm i sitt eget hem.   

 

Informanterna hade olika strategier vad gällde deras främre region: profilen på närdejtingsajten. En 

del var mycket medvetna om vad deras profil skulle ge andra för perception av dem själva, något 

som Goffman benämner som fasad.
82

 Vi kunde se att det fanns en stor vetskap bland informanterna 

kring att den främre regionen och fasaden var avgörande för vilken uppfattning andra skulle få av 

dem. Dock fanns det olika åsikter om vilken strategi som var den bästa. En del använde sig av en 

standardmall, vilket kan ses som en strategi för att undvika att skriva något som kan uppfattas som 

mindre attraktivt. Även om vi kunde se att det fanns olika tillvägagångssätt för att göra sig själv 

intressant var en bra profilbild central. En av deltagarna påpekade att det var skönt att befinna sig i 
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den främre regionen eftersom man var befriad från rykten och gemensamma bekantas uppfattningar 

och därav hade chansen att få bilda sig en helt egen uppfattning om någon. Likt en teaterföreställning 

var det accepterat att man försökte förbättra sig själv så länge man inte utgav sig för att vara någon 

annan eftersom det ändå skulle bli en flopp om man sågs i verkligheten.  

 

Vi kunde i vårt resultat se att det fanns en skeptisk inställning till andra människors fasader online 

och vi kunde tydligt urskilja en risk med att andra nätdejtare försöker utge sig för att vara någonting 

de inte är. Detta menar vi försvårar och utgör en risk i sökandet efter en partner online. Vi kunde ur 

vårt empiriska material förstå att det fanns människor som medvetet hade oärliga avsikter och som 

försökte lura folk på nätet. Något som Goffman refererar till som maskeraden.
83

 Vi menar att en del 

onlinedejtare använder maskeraden som ett verktyg för att verka vara ärliga trots att det inte är fallet. 

Vi kan se att det finns en risk för att råka ut för personer som har oärliga avsikter men vi kunde även 

utläsa att det finns strategier som hjälper nätdejtare att kunna se igenom oärlighet online: Ohederliga 

personer undvek frågor av djupare slag samtidigt som de försökte leda bort sådana frågor genom att 

framföra någonting annat som de trodde skulle vara mer intressant. Vi menar att dessa djupare frågor 

kan upplevas som en störning för oärliga människor vilket de då försöker avvärja genom att byta 

samtalsämne. En annan strategi var att googla personer som verkade oärliga och direkt konfrontera 

dem om man misstänkte oärlighet. 

 

Vi har sett, i likhet med Hardeys studie att en personlig profil kan ha olika utseende och innehåll 

samt att en acceptans fanns för att alla ville framstå som så bra som möjligt.
84

 Dock gjorde även våra 

informanter skillnad mellan att försköna sig själva och att ljuga och överdriva eftersom det kunde ha 

en försämrad effekt på dejtandet om man väl sågs i det verkliga livet. Enligt Hardey finns det en viss 

tillit mellan människor som väl bestämmer sig för att träffas om man har diskuterat personliga 

detaljer.
85

 Våra informanter vittnar också om vikten av att prata om djupare frågor då detta även var 

en strategi för att avslöja oärliga människor online. Hardey menar att nätdejting ger personligheten 

en chans att komma före utseendet, något som vår uppsats varken kan bekräfta eller avfärda.
86

 De 

flesta av våra informanter har påpekat att de tycker profilbilderna är viktiga samtidigt som en del av 

våra informanter framhållit att det är skönt att få lära känna människor utan sitt sociala sammanhang. 

Man blir befriad från rykten och får chansen att bilda sig en helt egen uppfattning vilket tyder på 

samma slutsats som Hardey gjort i någon mening. Vi menar att en onlineprofil kan användas för att 
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påverka andras uppfattningar om en person men också för att förstå andras beteenden online och 

därigenom kunna styra situationen till sin egen fördel. Vi kan se att det finns en överhängande risk 

att råka ut för oärliga människor online och det kan vara framgångsrikt att fråga och prata mycket 

eftersom oärliga människor upplever djupa frågor som en störning. Att ta hjälp av Google för att se 

till att andra talar sanning är en bra strategi för att kunna undvika risken att bli lurad. Vår uppsats 

belyser riskerna med oärlighet på profiler samtidigt som det föreslås förnuftiga och välbetänkta 

lösningar på problemen.  
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7. Sammanfattning och reflektion 

Sammanfattningsvis kan vi tolka det empiriska materialet som att det är finns flera svårigheter i att 

finna kärleken i det moderna samhället. Nätdejtingen för med sig flera risker för de som söker efter 

långvariga kärleksförhållanden online. Det krävs att en person som ger sig in för att finna kärleken 

på nätet kan hantera de risker som finns. Inledningsvis rör det sig bland annat om risken att inte finna 

kärleken på nätet. När man väl registrerat sig på nätdejtingsajten står man inför nya risker. 

Människan i det individualiserade samhället är så hårt låst vid att finna någon som den tycker passar 

in i sitt liv att den riskerar att sålla bort potentiella partners på grund av egenskaper som inte är 

avgörande för om ett förhållande fungerar eller ej. Risken är således att en person söker efter och 

inleder relationer på fel grunder och aldrig finner en lyckad relation. När en person sedan funnit en 

potentiell partner online finns ytterligare risker, bland annat att man träffar någon som inte är ärlig 

och som döljer sina avsikter.  

 

När människor träffas online finns några förhållningssätt som är avgörande för att tillit ska kunna 

utvecklas och upprepad interaktion behöver ske för att relationer ska kunna uppstå. Genom Becks 

teorier om risksamhället har vi kunnat se att faran som man står inför till en början när man går in i 

nätdejting, risken att bli besviken, är beroende av respekt mellan människor. Respektlöshet i 

sammanhanget innebär att vi håller fast vid vår individualitet och därigenom riskerar att tappa 

respekten för andra individer. Om det inte finns någon respekt för den som man vill utveckla en 

relation med så tappar man även respekten för den tvåsamhet som man vill försöka skapa. Risken 

som nätdejtaren sedan stöter på, blir risken att sökandet efter en potentiell partner är gjorda på 

egoistiska grunder, är bundet till etik vilket vi kunnat se genom Giddens teorier kring rena relationer. 

Att söka efter en partner utefter ett slags protokoll tyder på att det finns en oetisk avsikt med 

förhållandet. Att endast finna någon för att man själv ska vara nöjd och tillfredsställd gör att man 

också tappar tvåsamhetens innebörd. Ett förhållande skapat på dessa oetiska grunder är i längden inte 

stabilt eftersom en stor osäkerhet ständigt kommer att finnas närvarande då man hela tiden måste 

uppfylla den andra personens krav. Gör man inte det så riskerar man att bli lämnad eftersom man inte 

är accepterad eller älskad för den man är. Genom Goffmans teorier kan vi se att risken att någon 

utger sig för att vara någon annan eller rent av försöker lura någon, handlar om ärlighet. Oärlighet i 

kontexten gör att vi inte kan bygga en relation på en stadig grund utan endast bygger upp ett luftslott 

som förr eller senare kommer att rasa. När sanningen kommer fram kommer man inse att ingen tillit 

fanns och heller inget som binder samman två personer till varandra. Utan dessa förhållanden; 

respekt, etik och ärlighet, kan ingen tillit byggas upp. Tilliten är nödvändig för att upprepad 

interaktion ska ske vilket i sin tur kan ge upphov till en långvarig relation. Personer som har vuxit 
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upp under dessa förhållanden bör kunna se igenom respektlöshet, oetiska avsikter samt oärlighet och 

på så vis kunna möta människor som delar dessa förhållningssätt vilka alla ligger till grund för en 

god kärleksrelation. 

 

Trots att det finns flera risker för de som nätdejtar har somliga av våra informanter lyckats finna 

kärleken via nätdejting och vi har kunnat se att det finns några strategier som kan maximera 

chanserna för att lyckas. Genom att gå in i nätdejtandet utan höga förväntningar eller förutfattade 

meningar kan man inledningsvis minska risken för att bli besviken om man inte lyckas finna 

kärleken. Ett öppet sinne kring vem man börjar prata med och på vilka grunder, kan minska risken 

för att sålla bort en potentiell partner som man kanske skulle kunna ha en lyckad relation med. 

Genom att verkligen försöka lära känna potentiella partners genom djupa frågor och konversationer 

kan man minska risken för att bli bedragen eller lurad.   

 

Denna uppsats grundade sig i vår nyfikenhet kring internetdejtingen som fenomenen. Vi som 

forskare har haft olika bakgrund och förförståelse inledningsvis men utifrån dessa punkter har vi 

kunnat vidareutveckla vår förståelse för hur man finner kärleken i det senmoderna samhället. Genom 

en fördjupning i tidigare forskning förstod vi att intimiteten förändrats såväl som att flera risker på 

internet kunnat tydas. För att skapa en utvecklad förståelse bestämde vi oss för att undersöka vilka 

risker som var kopplade till nätdejtingen. Ju mer vi arbetat med uppsatsen desto mer har vi också 

insett hur svårt det har varit att ringa in och belysa olika delar av fenomenet eftersom de ingår i ett så 

starkt sammanhang. På samma gång har det också varit viktigt att belysa de olika variationerna i 

delarna för att kunna säga någonting om helheten. Vår kunskap har nått en djupare förståelse av 

kärleken i det senmoderna samhället och de förutsättningar som nu är avgörande för om en relation 

fungerar eller inte samt en djupare förståelse för hur vi som individer resonerar kring våra egna 

behov och önskemål.  

 

Vi hoppas att uppsatsen belyser vårt intresse för internetdejting men också att den kanske kan hjälpa 

någon att våga söka efter kärleken online. Vi tycker att nätdejting kan vara värt riskerna eftersom det 

kan leda till livslång kärlek. Vi hoppas även att vi kan inspirera andra i att forska vidare på området 

eftersom ämnet berör väldigt många personer. Det är viktigt att komma ihåg att trots att vi är mer 

individualiserade än någonsin så finns det en längtan hos de flesta att möta kärleken vilket kan vara 

det viktigaste mötet i en persons liv. Vi tror, och tidigare forskning samt teorier visar på att 

kommunikation och en utveckling av självidentiteten är en viktig del i att bygga en framgångsrik och 



Alexandra Paulina Kara 

Emelie Olsson 

Sociolog 61-90 HP, VT 2015 

Högskolan i Halmstad, HOV 

40 

 

långvarig relation men framför allt tror vi att man ska följa sin magkänsla och vara ärlig både mot 

andra och mot sig själv.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Informera om att vi gör en uppsats kring att dejta på nätet, att undersökningen är frivillig och 

anonym. All information kommer att behandlas konfidentiellt. Alla informanter har vår 

kontaktinformation och om några frågor ytterligare dyker upp är de välkomna att kontakta någon av 

oss. Informera även om att uppsatsen kommer publiceras efter att den blivit godkänd och hur de kan 

nå den. 

Familj och uppväxt 

 Hur har du vuxit upp, hur såg relationerna ut i din familj under uppväxten? 

Skola och vänner 

 Hur upplevde du relationerna du hade under skolåren och tonåren?  

 Hade samhället eller din familj några åsikter kring hur de ville att du skulle förhålla dig kring 

kärleksrelationer i den åldern?  

 Om ja: vad tycker du om dem idag?  

Tidigare erfarenheter av partnersök 

 Har du haft någon tidigare partner?  

 Om ja: Hur har du träffat tidigare partners som du haft?  

 Om ja: Vad tyckte du om det sättet att träffas?  

Nuvarande situation 

 Hur gammal du är, vad du arbetar med i dagsläget och hur din familjesituation ser ut? 

Om personen är singel, fråga hur länge? 

Erfarenheter och förväntningar 

 Kan du beskriva dina erfarenheter av internetdejting? 

 Har dina erfarenheter varit positiva eller negativa eller både och? 

 Hur ser du på att finna en partner på nätet? Vad är det som du söker?  

 Kommer du i kontakt med människor som du normalt inte skulle ha tagit kontakt med när du 

är ute?  

 Vilken typ av förhållande söker du? Nära? Vänskapligt? Tillfälligt? Långdistans? 
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 Kan du berätta om din profil på dejtingsajten? Vilken typ av information har du lagt ut?  Hur 

framställer du din profil/ identitet? 

 Vad tänker du att du vill att den här informationen ska ha för effekt?  

 När du ser på andras presentationer, vad är viktigast, bilden eller texten eller är det 

kombinationen?  

 Hur ärlig tror du att människor är på dejtingsajter, skriver folk det som de tror att andra vill 

höra eller kan man faktiskt bilda sig en uppfattning kring människor utefter en presentation?  

 

Motivation 

 Varför valde du att börja nätdejta?  

 Vilka förväntningar hade du på dejtingsida innan du gick med? 

 Stämde dina förväntningar? 

 Hur länge väljer du att skriva med din partner innan ni ses? 

 När man funnit en potentiell partner som man skrivit med ett tag, hur går man sedan till 

vidare? 

 Vad är det viktigaste när man väljer att träffar någon för första gången och för att man ska 

fortsätta vilja träffas? 

 När man väl har träffats ett tag med någon på nätet, fortsätter man ändå kolla runt på 

dejtingsajten efter andra? 

Internet vs. Vanlig dejting 

 Vad tycker du att nätdejting bidrar med som inte så att säga vanlig dejting har?  

 Hur är skillnaden mellan att träffa någon ute, i den sociala miljön, gentemot nätet? 

 

 

Tacka för informantens tid och medverkan.  
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