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Abstrakt 

Nätdejting har blivit ett växande fenomen i vårt samhälle som fler och fler människor 

använder sig av i sitt sökande efter en partner. För att kunna genomföra en studie inom detta 

område har vi valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 

inriktning på ett hermeneutiskt perspektiv. Syftet och ambitionen med studien är att skapa en 

djupare förståelse för de erfarenheter och upplevelser som informanterna skaffar sig på 

nätdejtingsidorna. Vi har valt att inrikta oss på vad det är som lockar människor till att 

nätdejta och hur man marknadsför sig själv på nätet. Dessutom har vi valt att inrikta oss på 

hur man upplever att det är att nätdejta och vilken påverkan det har på individen. Påverkas 

människors relationer i en positiv eller i en negativ riktning av det stora utbudet av nätdejtare 

som finns idag på nätdejtingsidorna.  

De teorier som vi har valt att använda som tolkningsverktyg är Baumans teori om 

konsumtionssamhället och Thompsons teori om de nya kommunikationsmedierna, samt 

Goffmans dramaturgiska teori. Resultatet ger en bild av att det finns många positiva fördelar 

med att nätdejta men även att det finns delar av nätdejting som kan upplevas som ett hinder 

och vara försvårande för de som nätdejtar. 

 

Abstract 

Online-dating has become a growing phenomenon in our society more and more uses in its 

search for a partner. To conduct a study in this area, we have chosen to do a qualitative study 

using semi-structured interviews, focusing on a hermeneutic perspective. The purpose and 

aim of the study is to create a deeper understanding of the experiences and the experiences 

that informants acquired on pages online-dating. We have chosen to focus on what it is that 

attract people to online dating and how to market yourself online. Moreover, we have chosen 

to focus on how to experience the steering wheel that is that online dating and what impact it 

has on the individual. Does peoples relationships affects in a positive or a negative direction 

by the huge members in the online-datingsites. The theories that we have chosen to use as a 

tool of interpretation is Baumans theory about the consumer society, Thompsons theory about 

the new communications media and Goffmans dramaturgical theory. The result gives the 

impression that there are many positive benefits with online-dating but also that there are 
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parts of online-dating that may be perceived as an obstacle and be aggrivating for those who 

are using online-datingsites.  
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1. Inledning: 

Vi ska undersöka vad fenomenet nätdejting och vad de stora utbud som finns gör med 

människor och deras relationer. Varför vänder sig människor till internet i sitt sökande efter 

en partner och vilka fördelar finns det med att söka partners över nätet. Är det även så att det 

är förknippat med några svårigheter. 

Fenomenet nätdejting kom till Sverige utan att egentligen föregås av någon egentlig 

dejtingtradition. Vi har i Sverige ingen lång historia av att människor dejtar varandra för att 

finna en partner som det finns en tradition av i andra delar av världen. I den tekniska 

utvecklingens spår har det blivit möjligt att möta andra människor online. Det personliga 

mötet mellan människor är idag inte längre en förutsättning för att komma i kontakt med en 

ny partner. Istället kan man använda sig av kommunikationsmedel som inte är beroende av tid 

och rum (Thompson 2001). Enligt en SIFO-undersökning från 2010 så tillfrågades 1000 

svenskar om var de träffat sin partner under de senaste fyra åren. Det visade sig att 23% hade 

träffats via nätdejting (dn.se). 

 

Att dejta via nätet har blivit ett växande fenomen som påverkar många människor. På grund 

av detta är det sociologiskt relevant att undersöka fenomenet nätdejtings påverkan på 

människan. 

 

1.1 Problemformulering: 

SIFOS undersökning ger en bild av hur många som använder sig av dejtingsajter på nätet. Det 

är svårt att få fram exakta siffror på hur många som använder sig av dejtingtjänsterna då 

företagen inte går ut med denna information utan många gånger överdriver antalet 

medlemmar för att locka fler. Med nätdejtingsidor menar vi de olika sidor som finns på nätet 

för att hitta en eventuell partner. Det finns många olika sidor man kan använda sig av när man 

ska dejta på nätet och när nätdejtingsidor nämns i denna studie så syftar vi till de som anses 

som de största och mest omtalade gratissidorna i Sverige. De flesta dejtingsajter erbjuder 

någon form av matchning utifrån egenskaper som medlemmarna har lagt in om sig själva. 

Man marknadsför sig själv genom att framhålla sina bästa sidor. Man beskriver även vilka 

egenskaper man söker hos sin idealpartner utifrån kriterier som etnicitet, utbildningsnivå, 

ålder och utseende. 
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En viktig del av nätdejting är hur man framställer sig själv och hur man uppfattar andra. Detta 

är bland det första man kommer i kontakt med när det gäller fenomenet nätdejting. Det avgörs 

ofta snabbt om ett möte över nätet kommer att leda till ett möte i verkliga livet. 

Bauman (2009) menar att vi människor har transformerats till en vara som hela tiden måste 

marknadsföras och granskas. Han menar att vi lever i en tid som styrs av konsumtion. 

Han menar vidare att ett möte i verkliga livet kräver sociala färdigheter som man kan sakna 

eller kanske inte är tillräckliga i ett möte ansikte mot ansikte. Att möta människor via nätet 

gör så att man minimerar de risker som finns vid ett första möte i det verkliga livet. Det blir 

ett säkrare och ett mer kontrollerat alternativ. Witthy (2008) skriver i sin artikel att personer 

som upplever sig själva som blyga eller mindre sociala tryggt kan utveckla relationer över 

nätet och att dessa upplevde det som tryggare att mötas över nätet än att mötas direkt i 

verkligheten ansikte mot ansikte. Witthy beskriver vidare att tvärtemot vad många tror är inte 

internet en flykt undan det verkliga livet utan istället en plats där man i lugn och ro kunde 

utveckla meningsfulla relationer. Dock så finns det även baksidor med nätdejting. Vad gör det 

enorma utbudet av potentiella partners med de mänskliga relationer som skapas på nätet? I en 

artikel från Svenska Dagbladet “tre killar på en gång inte ovanligt” (2003) beskrivs det hur 

man som nätdejtare håller igång flera olika relationer samtidigt över nätet. Fungerar inte den 

ena dejten så är det lätt att gå vidare till nummer två på listan. Har dejtingsajterna bidragit till 

att det har blivit lite för enkelt att avfärda människor på nätet då man är skyddad bakom sin 

skärm och lätt kan “swipa vänster” (vilket har blivit ett talesätt för att välja bort någon). 

En av de mest omtalade dejtingsidorna är Tinder där användare kryssar i om man söker män 

och/eller kvinnor, vilket åldersspann och geografiskt avstånd. Efter det tar man som 

användare ställning till en person genom att dra “swipa” vänster eller höger. Vänster för att 

avfärda och höger för att gilla. När två användare har “swipat” höger på varandra så sker en 

matchning och de kan börja chatta. Det enorma utbudet på Tinder gör att man på en sekund 

antingen godkänner eller avfärdar potentiella partners baserat på deras yttre. Precis som 

Bauman (2009) menar att vi blir varufierade kan Tinder jämföras med en varukatalog fylld av 

potentiella partners. 

 

Vi anser att det skulle vara av intresse att titta närmare på hur nätdejting har kommit att 

utvecklas till ett så stort fenomen som det är. Även om man själv inte är delaktig i nätdejting 

så påminns man ständigt om dess existens via medias kommunikationskanaler så som tv- och 
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radioreklam. Nätdejting har kommit att bli någonting som många människor använder sig av i 

sitt sökande efter en potentiell partner. Man har aldrig tidigare haft tillgång till ett så stort 

utbud av potentiella partners som nätdejting för med sig. Vi skulle vilja undersöka varför det 

har blivit så och på vilket sätt detta påverkar människor.  

 

1.2 Syfte: 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för de erfarenheter som människor skaffar 

sig på dejtingsidor. Vad är det som lockar människor till att nätdejta och hur marknadsför man 

sig själv? Vilka för- och nackdelar finns det med nätdejtning?   

Påverkas människors utvecklande av relationer i en positiv eller i en negativ riktning av 

möjligheten att komma i kontakt med och dejta så många människor som de olika 

nätdejtingsidorna erbjuder? Det är kring detta syfte och dess frågor som studiens fokus 

kommer att vara på. 

 

1.3 Frågeställningar: 

 

Hur kan det sociala fenomenet nätdejting förstås, varför lockas människor till att dejta på nätet 

och hur påverkas man av att nätdejta? 

 

 Hur marknadsför man sig som nätdejtare på nätet? 

 

 Hur påverkas man av interaktionen med andra nätdejtare? 

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en kort bakgrund till området därefter den tidigare 

forskning som har varit aktuellt för vårt ämne. Den tidigare forskningen vi har använt oss av 

är relevant för vår studie eftersom att den ger oss olika infallsvinklar till vårt valda ämne.  
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2.1 Bakgrund 

Fenomenet nätdejting har medfört att människor på ett enkelt sätt har möjlighet att komma i 

kontakt med många andra som också använder sig av nätdejtingtjänsterna. Detta har lett till att 

vi aldrig tidigare i historien haft möjlighet att komma i kontakt med ett så stort utbud av 

potentiella partners att välja mellan. Tack vare internets framväxt och lättillgänglighet kan vi 

nu kommunicera med andra människor i en helt ny omfattning än förr. Enligt statistik från 

statistiska centralbyrån (2014) visar det sig att 96% av männen i åldern 16-74 år har tillgång 

till internet i hemmet. För kvinnor inom samma åldersgrupp visar det att 95% har tillgång till 

internet i hemmet. Dessa siffror visar hur tillgängligt internet har blivit i hemmet och något 

som gemeneman använder sig av.  

I och med att tillgången till internet ökat så finns möjligheten att fler och fler personer 

upptäcker nätdejting och att detta på så sätt blir ett växande fenomen i samhället och därmed 

skulle kunna bli ett sätt som man ser som ett naturligt alternativ för att möta nya partners. 

Vi kommer att sätta in nätdejting som ett växande fenomen i en samhällelig kontext utifrån 

hur samhället har förändrats och gått från att vara ett produktionssamhälle till att bli ett 

konsumtionssamhälle. Idag konsumerar vi inte bara varor utan vi blir även de varor som vi 

konsumerar (Bauman 2009). De tekniska kommunikationsmedierna (Thompson 2001) så som 

telefoner och datorer har kommit att bli ett verktyg i allt fler människors vardag. Detta har i 

sin tur bidragit till att en stor del av kommunikationen människor mellan sker utan att 

egentligen behöva mötas ansikte mot ansikte. Man är inte längre beroende av tid och rum på 

samma sätt som förr. 

 

2.2 Tidigare forskning 

I artikeln Revealing the ‘real’ me, searching for the ‘actual’ you: Presentations of self on an 

internet dating site skriven av Witthy (2008) beskrivs att kan vara av betydelse hur man som 

individ presenterar sig själv i sin profil på nätdejtingsidorna för hur framgångsrik en relation 

som har startats på nätet kan bli i verkliga livet. Många människor är selektiva i hur man 

beskriver sig själv i sin profil men att presentationen av en själv på nätet faktiskt är av 

betydelse om man vill inleda en närmare relation med någon. I artikeln hänvisas till McKenna 

et al.(2002) som genomfört en studie för att ta reda på om de personer som var mer benägna 

att avslöja sitt sanna jag på nätet var bättre rustade för att fortsätta relationen framgångsrikt 

utanför nätet. När man 2 år senare gjorde en uppföljning i studien av de 568 deltagarna fick 
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man endast tag i 354 av dem och det visade sig att de relationerna som man hade utvecklat var 

relativt stabila under dessa två år. McKenna et al. (2002, (i Witty 2008)) kom också fram till 

att de personer som upplevde sig själv som blyga eller var i avsaknad av sociala färdigheter 

tryggt kunde utveckla relationer över nätet och kände sig tryggare med detta än att mötas i 

verkligheten ansikte mot ansikte. Tvärtom vad många trodde var internet inte en plats för 

dessa personer där man flydde undan det verkliga livet utan man utvecklade meningsfulla 

relationer i dessa trygga miljöer. 

I artikeln (Witthy 2008) beskrivs det vidare hur man genomfört en studie av Australiens 

största nätdejtingsida och när man skapar sin profil där så lägger deltagarna ned mycket tid på 

detta. Man beskriver hur deltagarna omsorgsfullt väljer ut sitt finaste fotografi på sig själv för 

att detta ska vara ens profilbild. Många av deltagarna försöker även att skapa en profilbild 

som visar hur unika de är som personer och man försöker att sticka ut från mängden för att 

eventuella partners ska lägga märke till en. Vad som var unikt för denna studie var att det 

framkom att deltagarna ansåg att vikten av att visa upp att man hade en god fysik var viktigare 

än något annat karaktärsdrag. Många av deltagarna ansåg att man var tvungen att 

marknadsföra sig själv för att vara säkra på att attrahera potentiella partners. 

Precis som deltagarna i studien (Witthy 2008) ville skapa en profil på nätdejtingsidorna som 

visade att de var unika som personer, skriver Jonas Stier (2012) i sin bok Identitet: 

Människans gåtfulla porträtt att varje mänskligt porträtt som finns är unikt. Det som gör oss 

människor unika är vår uppsättning av egenskaper och dessa kan vara synliga för andra eller 

osynliga. En del av dem är åtkomliga för andra och en del är det inte. Det som det handlar om 

är vårt utseende, personlighetsdrag, historia, erfarenheter och sociala relationer. Det är dessa 

egenskaper som blir till vår identitet och det är utifrån dessa som andra människor bildar mer 

eller mindre korrekta bilder av vilka vi som människor är. Vidare skriver Stier (2012) att 

mänskliga kroppar inte bara ska betraktas som fysiska föremål eller biologiska massor utan 

man bör se varje mänsklig kropp som ett konstverk. Precis som en målning förmedlar sitt 

budskap genom färger förmedlar kroppen sitt budskap genom sina egna kroppsliga rörelser så 

som gester, minspråk, rörelser och hållning. Han menar vidare att  på samma sätt som man 

inte kan tolka målningen genom att bara analysera enskilda delar så kan kroppen inte bara ses 

utifrån sina beståndsdelar. Den både förmedlar och uppfattas av oss själva och andra som en 

helhet (Stier 2012). När vi tänker på en annan människa så är det oftast det yttre som vi tänker 
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på. Det kan vara allt från utseende, hudfärg, ansikte, kroppsbyggnad och ögonfärg. Det yttre, 

alltså kroppen, tillskrivs innebörder både av oss själva och av andra och det är utifrån dessa 

yttre kriterier som vi förväntar oss saker av andra människor (Stier 2012). Det kan vara en 

svårighet att skapa en rätt eller sann bild av en människa som man bara sett eller pratat med 

via nätet. Man kan tycka att om där finns ett fotografi som föreställer personen så borde detta 

kunna hjälpa till att forma en bild av den andra människan. 

 

I studien ”Partners Search in Digital Age” utförd av Aretz et al. på medieinstitutet Hochschule 

Fresenius i Köln 2010 undersöker forskarna tyska nätdejtare för att sedan kunna identifiera 

olika sätt att använda sig av nätdejting, vilka olika motiv det finns till nätdejting samt 

nätdejtares beteende kring fenomenet nätdejting. Studien visar ett samband mellan nätdejtares 

självkänsla, vikten av att ha en partner och det sociala sammanhanget. Det framkommer i 

studien att interaktionen mellan betydelsen av partner och självkänsla bara kunde ske för 

mycket utåtriktade människor. Personer med låg självkänsla tenderar att dra mer fördel av 

nätdejting i större utsträckning än vad människor med hög självkänsla gör. Människor med 

lägre självkänsla drar med fördel av att kunna dölja sig bakom en skärm medan människor 

med högre självkänsla drar mer fördel av att kommunicera ansikte mot ansikte då det i högre 

grad tillfredsställer deras kommunikationsbehov. 

Studien Love at second sight: Sequential dependenc of facial attractiveness in an online 

dating paradigm (2016) lägger fokus på nyligen genomförda studier som visar att när 

människor använder sig av dejtingsidornas tjänster och exponeras för en ström av bilder på 

ansikten i sin jakt på en attraktiv partner. Man har funnit att det är av betydelse om det ansikte 

som man nyligen sett är attraktivt för hur man bedömer nästa ansikte. Man är alltså enligt 

rapporten påverkad av det tidigare ansiktet i sin bedömning av nästa ansikte. Vi är alltså mer 

benägna att betygssätta ett ansikte som attraktivt om det föregående ansiktet var attraktivt än 

om det var ointressant. Denna studie ger en intressant vinkling på hur man kan tänkas bedöma 

fotografier på andra nätdejtare.  

Ovanstående studie vill alltså visa att det som vi ser rent visuellt av den andra personen inte är 

helt objektivt bedömt och detta kan ha betydelse när vi formar en bild av den personen som vi 

intresserat oss för. 
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Michael Hardey (2002) skriver i sin artikel Life beyond the screen om att internetdejting 

kännetecknas av en rörelse mellan att läsa, svara och att utbyta meddelanden. Om man dejtar 

ansikte mot ansikte så krävs det, menar Hardey, att man anstränger sig mer och det finns en 

risk att skämma ut sig. Därför menar han att många använder sig av internetdejting just för att 

det är enkelt och man slipper rädslan av att man kanske kan göra bort sig. Hardey (2002) 

menar att internet är en social arena som dels kan användas för att träffa andra.  

Han tar i sin artikel upp om hur man skapar, framställer och marknadsför sin identitet på nätet 

som ska kunna leda till ett seriöst förhållande och en träff ansikte mot ansikte. Han menar att 

internet hjälper till att ge en ökad möjlighet att kunna uttrycka känslor som man kanske skulle 

haft svårt att kunna uttrycka i verkliga livet. En annan fördel som Hardey (2002) ser med 

internetdejting är att det är så pass lättillgängligt och det finns mindre begränsningar än i 

verkliga livet. Man kan logga in på sin profil när man vill och om man vill.  

 

Niklas Westberg (2012) skriver om att ensamhet och avskildhet i vårt samhälle framstår som 

avvikelser från den normaliserade idealbilden av hur det borde se ut.  Människor kan i och 

med denna normaliserade bild bli försatta i en position där de känner sig tvungna att både 

inför sig själv och andra förklara sitt val om varför de lever ensamma. Westberg (2012) menar 

vidare att vår moderna tillvaro ställer oss inför två olika val, för mycket socialitet eller för lite. 

De val man gör kommer att påverka människans självbild. Valen kan innebära att man 

antingen ses som att man själv väljer närhet och socialiteten eller att man är ett offer för 

omständigheter utom ens kontroll. Westberg (2012) skriver framförallt om att avskildhet och 

ensamhet konstrueras som problem.  

 

3. Teori 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier och begrepp som vi har använt oss av och 

finner lämpliga för vår studie. Vi kommer att börja med att presentera Zygmunt Bauman 

(2009) och hans teori om konsumtionssamhället och om hur människor marknadsför sig själv 

som varor. Detta hjälper oss att förstå hur människor presenterar sig själv via nätet och hur 

man konsumerar både sig själv och andra. Därefter presenterar vi Johan B. Thompson (2001) 

och hans teori om kommunikationsmediers utveckling som hjälper oss att få en förståelse om 

hur nätdejting kunnat komma att bli så stort och vad det är som lockar så många människor. 

Sedan behandlar vi Ervin Goffman (2000) och hans syn på hur vi presenterar oss själva 
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genom det dramaturgiska perspektivet för att förstå hur människor försöker att påverka och 

blir påverkade och försöker att styra det sociala samspelet mellan dem. Som en fördjupning av 

Goffmans teori om det sociala samspelet har vi valt att ha med Anders Perssons bok 

Ritualisering och sårbarhet (2012) där vi får användning för den del som behandlar den 

sociala interaktionen och stigma. Hur en person i sina försök att dölja ett stigma faktiskt gör 

så att omgivningen uppmärksammar det istället. Detta kommer att bidra till en fördjupad 

förståelse för den sociala interaktionen mellan människor. 

 

3.1 Konsumtion och marknadsföring 

I västvärlden lever vi idag i ett samhälle som många gånger kännetecknas av en efterfrågan på 

saker, prylar och ting som saknar motstycke i historien. Zygmunt Bauman (2009) beskriver att 

vi har gått från ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle och att konsumtion har 

blivit ett utmärkande drag och en syssla hos människor idag. Enligt Bauman blir detta till 

konsumism som är en benämning på när konsumtionen tar över den roll som arbetet hade när 

vi var kvar i produktionssamhället. Det har gått så långt att vi som människor marknadsför oss 

på ett sätt som kan liknas vid hur man marknadsför och gör reklam för en vara. Detta kallar 

Bauman för kommodofiering som innebär att vi har blivit varufierade. 

 

Bauman menar att människor har förvandlats till varor. De lockas, drivs och till och med 

tvingas att göra sig själva attraktiva på marknaden. Människor blir på en och samma gång 

marknadsförare av varor och de varor som marknadsförs. Han menar också att vi idag har ett 

värde snarare som konsumenter än som människor och att det mest märkbara draget i 

konsumtionssamhället är att konsumenterna till slut förvandlas till varor. Vi tror oss vara 

friare än någonsin fast vi tvångsmässigt tar rollen som konsumenter. Individen har en 

uppfattning av att man hela tiden måste marknadsföra sig själv. Man vill bli en 

uppmärksammad och eftertraktad vara. En vara som inte bara ska vara en i mängden men 

heller inte skilja sig helt från andra varor. 

Människor drivs till att gå över till internettjänster eftersom det är ett säkrare och mer 

kontrollerat alternativ då det gör det möjligt att undvika risker och oförutsägbarhet som kan 

komma när man möts ansikte mot ansikte. Rädslan att vara ensam skickar iväg individer till 

deras datorer, medan risken för främlingar får dem att undvika verkliga möten med andra.  
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Människor som vänder sig till dejtingsidor på internet kan antas ha lockats av den 

användarvänliga konsumtionsmarknaden. Ju mer erfarenheter människor skaffar sig på de 

olika dejtingsidorna desto mer likt varukonsumtion blir detta. Att bläddra mellan olika 

nätdejtingsidor på jakt efter en potentiell partner har blivit som att bläddra i en varukatalog 

efter den perfekta varan (Bauman 2009).  

 

3.2 Kommunikationsmediernas utveckling 

Johan B. Thompson är sociolog och verksam i Cambridge. Han har skrivit boken Medierna 

och Moderniteten (2001) som är en utveckling och förfining av de idéer han skrev i boken 

Ideology and Modern Culture (1991). Han har uppfattningen att om man vill förstå de 

kulturella förvandlingar som hör ihop med de moderna samhällenas framväxt så måste man 

fästa stor vikt vid kommunikationsmediernas utveckling och inverkan. Thompson (2001) 

menar att vi i alla samhällen ägnar oss åt att producera och byta både information och 

symboliskt innehåll. Han menar att vi har gått från gest- och språkanvändning till den senaste 

utvecklingen av bland annat datateknik för att utbyta information och interagera med 

varandra. Tack vare utvecklingen av olika medieinstitutioner så har symboliska former 

producerats och reproducerats i en ständigt ökad omfattning. De har förvandlats till varor som 

kan köpas och säljas på marknaden och har blivit så pass tillgängligt för individer att det kan 

skilja både i tid och rum. 

Utvecklingen av kommunikationsmedierna är en bearbetning av det sociala livets 

symboliska  karaktär där information och symboliskt innehåll blir till och byts i den sociala 

världen och det sker en förändring på vilket sätt individer förhåller sig till varandra och sig 

själva.   

Thompson (2001) beskriver hur interagerande kan se ut genom ett så kallat tekniskt medium. 

Han menar att vi människor använder oss av ett tekniskt medium när vi skapar symboliska 

former och överför dem till andra. Nya kommunikationsmedier så som datorer skapar nya 

former av interaktion och människor behöver inte längre träffas ansikte mot ansikte för att 

interagera med varandra och för att utbyta information. En aspekt hos tekniska medium är att 

de tillåter en viss distansering av tid och rum. De symboliska utbytena avlägsnas från sin 

kontext, både från rum och tid, och hamnar i nya kontexter som kan finnas i olika tider och på 

olika platser. Detta betyder att människor kan kommunicera över stora avstånd i rummet och 

kan alltså handla och interagera på avstånd. Tekniska medium erbjuder människor nya sätt att 
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organisera och kontrollera rummet och tiden och lär sig nya sätt att använda rummet och tiden 

för egna syften.  

En annan aspekt med tekniska medium och den masskommunikation det innebär är att man 

lätt kan missa det icke-verbala som sägs. Om man jämför med ett samtal ansikte mot ansikte 

så finns det en risk med de tekniska medierna att man missar gillande och ogillande genom 

exempelvis minspel och kroppsspråk. Det innebär också att mottagarna av ett budskap kan 

göra mer eller mindre vad de själva vill och producenten finns inte där för att utveckla eller 

korrigera eventuella missförstånd (B. Thompson 2001) 

 

3.3 Presentation av jaget 

Erving Goffman (2000) är känd för sin samhällsteori som brukar kallas för det dramaturgiska 

perspektivet. Han menar att alla människor spelar teater på samma sätt som skådespelare på 

en scen vill vi göra intryck på sin publik. Vi presenterar oss själva och vårt agerande inför 

andra människor och försöker att kontrollera och styra den information vi överför och som 

ligger till grund för andras intryck av oss. Detta handlar om hur vi bygger upp och befäster 

våra “jag” och identiteter i denna process. Goffman menar att det finns stora likheter mellan 

de typer av “roller” som vi människor spelar i våra dagliga handlingar och interaktioner med 

en teaterföreställning. Han menar vidare att interaktion är något skört. På samma sätt som i 

teaterföreställningar kan dåliga framträdande eller avbrott uppfattas som allvarliga hot emot 

den sociala interaktionen.  

 

I all social interaktion finns det en främre region som motsvarar scenen i en teaterföreställning 

och en bakre region som är en plats dit skådespelarna eller aktörerna kan dra sig tillbaka och 

förbereda sig inför sina framträdanden, lägga bort sin roll och vara sig själva. Goffman antog 

att människor som interagerar med varandra vill visa upp och presentera en viss version av sitt 

jag som man vill att andra människor ska acceptera. När man presenterar sitt jag måste man 

alltid vara beredd på att det kan komma störningar från publiken. Därför måste aktörerna 

förvissa sig om att de kontrollerar publiken och de hoppas på att den version av jaget som de 

framställer för publiken kommer att vara så pass stark och intressant att publiken definierar 

aktörerna på det sätt som dessa önskar. Detta är någonting som Goffman kallade för 

intrycksstyrning (Goffman 2000). 
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Goffman (2000) skiljer mellan inramningen och den personliga fasaden på scenen. 

Inramningen är  den scen som behövs för aktörernas möjlighet till 

framträdande.  Inramningen är oftast platsbunden, vill man som aktör använda sig av en 

speciell inramning som del av sitt framträdande måste man ta sig till den platsen för att 

påbörja sitt framträdande och de måste avsluta sitt framträdande när de lämnar den speciella 

platsen. Den personliga fasaden använder Goffman (2000) för att beskriva de detaljer som vi 

personligen identifierar med aktören själv och som vi förväntar oss att höra samman med 

personens agerande var denne än befinner sig. Det som ingår i den personliga fasaden kan 

vara kännetecken på yrke och status men även kläder, kön, ålder, storlek, utseende och 

talmönster kan vara av betydelse. Som publik förväntar man sig att aktörerna ska ha med sig 

den personliga fasadens “utrustning” till inramningen för att det förväntande framträdandet 

ska kunna äga rum.  

 

En annan dramaturgisk aspekt av scenen kallar Goffman (2000) för idealisering där de som 

agerar försöker att ge ett intryck av att det framträdande som de gör av sin roll just vid detta 

tillfälle är aktörens viktigaste framträdande. Aktörerna vill få det att verka som att man har en 

speciell relation med den publik som man framträder inför. Aktören behöver förvissa sig om 

att denne inte blir avslöjad inför sin publik. Publiken i sin tur kan välja att blunda för ett 

eventuellt avslöjande för att inte den idealiserade bilden av aktören ska förstöras. Det är av 

vikt även för publiken att den känner att framträdandet som de beskådar är speciellt.  För att 

ett framträdande ska bli lyckat krävs att både aktör och publik deltar (Goffman 2000).  

Goffman menar att det finns en bakre och en främre region. Den främre regionen är den som 

aktörerna framträder på och den bakre regionen är den som aktörerna kan dra sig tillbaka från. 

Den bakre regionen är insynsskyddad och till den har publiken inget inträde eller insyn till. 

Detta betyder att aktören kan gå tillbaka bakom kulisserna utan att riskera att bli störd av sin 

publik och för att få återhämta sig inför sitt nästa framträdande. (Goffman 2000) 

I Anders Perssons bok Ritualisering och sårbarhet: ansikte mot ansikte med Goffmans 

perspektiv på social interaktion (2012) skriver han om hur roller blir som ett skal kring 

identiteten och att individen själv använder sig av olika roller för att visa upp och dölja olika 

delar av sig själv. Just när det handlar om stigmatisering blir detta ovanligt tydligt. Stigma är 

enligt Goffman när en individ saknar socialt erkännande från sin omgivning, detta till följd av 

att individen är i avsaknad av något som värdesätts i samhället. Detta kan göra så att individen 
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blir stigmatiserad och då försöker man dölja det som betraktas som ett stigma. I samband med 

detta uppstår skamkänslor inför att man är avvikande eller betraktas som avvikande.  

Den information som en individ kan få reda på vid ett möte med en annan individ kallar 

Goffman för social information. Den sociala informationen utbyts och tas emot genom att 

individerna sänder ut och överför uttryck. Goffman använder sig av två olika begrepp i sin 

teori om stigmatisering. Den ena kallar han för diskreditabel som innebär att om stigmat 

upptäcks kan personen skambeläggas eller få ett rykte som denne inte vill ha. Det andra 

begreppet är diskrediterad vilket används när personens stigma är upptäckt och anledningen 

till att man försöker dölja stigmat är att man inte vill bli diskrediterad. Att vara diskreditabel 

påverkar interaktionen med andra människor. Personer som försöker dölja sitt stigma kan 

ibland avslöjas och det är just i försöken att dölja sitt stigma som andra blir medvetna om det 

och det riskerar att bli avslöjat (Persson 2012).  

 

Med hjälp av de begrepp som våra valda teorier behandlar kommer vi att få verktyg som ger 

oss möjligheten att försöka tolka de erfarenheter som människor skaffat sig när de dejtat på 

nätet. På så sätt kommer vi att få en djupare förståelse av erfarenheterna som de informanter 

vi intervjuat har skaffat sig när de nätdejtat.  

 

4. Metodkapitel 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vår förförståelse, kvalitativ metod, metodansats, 

urval, reflektion kring metod och urval, tillvägagångssätt och till sist behandlar vi de etiska 

aspekterna kring vår studie.  

 

4.1 Förförståelse 

Eftersom att vi som forskare inte hade någon som helst erfarenhet av nätdejting så var vår 

förförståelse inom ämnet ganska begränsad. Vi trodde att det skulle vara väldigt enkelt att 

prata öppet med människor om vårt valda ämne på grund av att nätdejting idag är så pass 

omfattande och omtalat. Dock så visade det sig att ämnet trots allt var lite tabubelagt att prata 

om. En annan förförståelse som vi hade var att när man nätdejtade så utvecklade man 

relationen under en längre tid på nätet än vad det kom att visa sig att man faktiskt gjorde. 

Ytterligare en förförståelse som egentligen mer kan ses som en nyfikenhet var om det stora 

utbudet av nätdejtare som det finns idag hjälper människor till att träffa en potentiell partner. 
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Våra diskussioner gick kring huruvida det enorma utbudet hjälper människor att träffa någon 

eftersom att det finns så stora valmöjligheter eller om det gör det svårare av precis samma 

anledning.  

 

4.2 Kvalitativ metod 

För att genomföra vår undersökning kommer vi att göra en kvalitativ studie och för att 

besvara våra frågeställningar och hitta orsaker och samband kommer vi använda oss av 

kvalitativa metoder. Detta innebär att vi kommer att använda oss av “mjuk” data i form 

av intervjuer. Tidigare har kvalitativ information inte varit lika högt aktad i 

forskarsammanhang som kvantitativa data men detta har kommit att ändras då man har insett 

värdet av de kvalitativa tolkningarna av den kvantitativa informationen. Kvalitativ och 

kvantitativ data kompletterar ofta varandra för att få en djupare och bredare förståelse för 

forskningsområdet (Watt Boolsen 2014). Det hade varit ett alternativ att först arbeta med 

kvantitativa metoder såsom enkäter för att där få en viss mängd information som vi sedan 

hade kunnat följa upp med hjälp av kvalitativa intervjuer. På grund av begränsat med tid så 

har vi dock gjort valet att i denna studie endast fokusera på kvalitativa metoder. Att endast 

använda oss av kvantitativa metoder hade inneburit en svårighet för oss då vi inte hade fått 

någon djupare förståelse för området.  

 

Som forskare måste vi förvissa oss om att vår kvalitativa studie ska hålla hög kvalitet och vara 

trovärdig. Det finns alltid en risk att ens kvalitativa studie blir färgad av oss själva som 

forskare. En tydlig redogörelse för vilken eller vilka förförståelser som man har och vilken 

ingång man har till studien samt att man håller distans till sitt material är en viktig del av 

kvalitativ forskning. Det är också viktigt att man som läsare tydligt kan följa hur vi som 

forskare har kommit fram till vårt resultat. Många gånger hjälper det att vara två forskare vid 

en studie. Detta för att man har olika erfarenheter och olika förförståelser kring ett område. 

Man kan då vara uppmärksam på varandra om någon av oss drar slutsatser ifrån sin egen 

erfarenhet istället för den insamlade empirin.  

 

4.3 Metodansats 

Eftersom att vi är intresserade av hur nätdejting påverkar människor och deras upplevelser av 

att utveckla relationer på nätet så kommer vår studie ha ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt 
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perspektiv. Eftersom att vi vill utforska fenomenet nätdejting anser vi att hermeneutiken är en 

lämplig ansats att använda sig av då den handlar om att tolka, förstå och förmedla andras 

upplevelser. Vi vill få tillgång till våra informanters egna upplevelser och egna erfarenheter 

av fenomenet nätdejting (Westerlund 2012). Hermeneutikens huvudtema är att man måste 

förstå delarna för att kunna förstå helheten. På samma sätt så måste vi förstå helheten genom 

delarna, detta kallar man för den hermeneutiska cirkeln. Med hermeneutiken som metodansats 

kan vi försöka att gräva djupare i en del för sig för att sedan kunna sätta in de olika delarna i 

ett helhetsperspektiv (Alvesson & Sköldberg 2015).  

Våra teorier, tidigare forskning, informanterna och vi själva som forskare är alla delar som 

tillsammans ska bygga en helhet.  

Epistemologiska frågor är centrala i hermeneutiken vilket innebär att man är intresserad av 

hur människor vet saker. Där finns också ett intresse för mänskliga relationer då 

hermeneutiken inser att människor vet saker tillsammans. Det intersubjektiva är således också 

av intresse (Lundin 2008). 

Att använda hermeneutiken som metod förutsätter att våra uppfattningar om verkligheten 

alltid handlar om tolkningar av den. Det är alltså en tolkande metod. För att förstå den sociala 

verkligheten så hamnar det upplevande och tolkande subjektet i fokus och det är även /själva/ 

subjektet som blir det mest centrala hos forskaren. Hermeneutiken är intresserad av mänskliga 

relationer och menar att människor vet saker om varandra och med varandra och därför 

intresserar man sig också för samspel mellan människor (Lundin 2008). 

 

I den vetenskapliga artikeln Om kvalitet vid kvalitativa studier (Larsson 2005) skriver han om 

att en dominerande tanke i vår tid är att sanningen är relativ och att vid varje beskrivning av 

verkligheten finns ett bakomliggande perspektiv. Hermeneutiken som tanketradition stödjer 

denna vår tids dominerade syn på sanningar. Han beskriver vidare att förståelsen 

enligt  hermeneutiken alltid faller tillbaka på att delen måste relateras till en helhet för att 

skänka någon innebörd. Det finns alltid en tolkning i meningsfullt tänkande och att “fakta” är 

perspektivberoende. Redan första gången som man stöter på det eller den som ska tolkas har 

vi med oss en föreställning om vad detta betyder. Det är denna förförståelse som ständigt 

förändras under själva tolkningsprocessen och genom att uttryckligen redogöra för 

förförståelsen gör man det tydligt för den som tar del av ens forskning vad utgångspunkten är. 

På detta sätt så blir forskarens perspektiv tydligt för läsaren. I slutändan bygger detta på att 
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forskningen ska vara möjlig att granska kritiskt. Redogörelsen för förförståelsen blir då ett 

kvalitetskrav (Larsson 2005). 

 

4.4 Urval  

Vi har valt ut våra informanter genom ett så kallat snöbollsurval. Detta innebär att man 

inleder med att intervjua en person som man har fått kännedom om och som har erfarenheter 

eller upplysningar som är intressanta. I vårt fall rör det sig om en person som varit eller är 

aktiv på en nätdejtingsida. I samband med den intervjun frågade vi om vår informant kan 

tänka sig att ge oss namn på någon annan som kan komma med ytterligare information och 

synpunkter. På detta sätt kan snöbollen rulla vidare och till slut har vi tillräckligt med 

personer att intervjua. Att använda sig av snöbollsurval är bra sätt om man som vi vill 

undersöka omständigheterna kring ett speciellt fenomen. I vårt fall nätdejting.  Dock finns det 

en risk att de personer som vi kommer i kontakt med genom snöbollsurvalet antagligen har 

kontakt med varandra och därmed finns det en risk att de har vissa gemensamma erfarenheter 

eller attityder. Risken är då att vårt insamlade material inte blir tillräckligt allsidigt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2013). Detta är något som vi som forskare måste ha i åtanke.  

 

I vårt urval kommer vi att behöva göra en kombination av bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Bekvämlighetsurval är ett urval som bygger på vår bekvämlighet som forskare 

(Denscombe 2013). Eftersom att vi har begränsat med tid och resurser så har det viktigaste för 

oss varit att vi faktiskt får tillgång till informanter. I vårt fall har det kommit att bli ett 

bekvämlighetsurval då vi har i diskussion med vänner och bekanta berättat om vår tänkta 

studie och på så sätt fått personer som kan tänka sig ställa upp på en intervju. Det kommer 

även att inkludera ett visst snöbollsurval då vi genom några av våra informanter har blivit 

hänvisade till en annan person som kan tänkas ställa upp för en intervju. Vårt urval växer likt 

en snöboll eftersom de nytillkomna personerna som vi intervjuar blir ombedda att föreslå nya 

informanter (Denscombe 2013).  

Vi har alltså valt ett bekvämlighetsurval i kombination med snöbollsurval då vi menar att 

detta är det bästa sättet för oss att säkra att vi hittar informanter. Vi menar att om vi hade sökt 

informanter via exempelvis sociala medier så säger oss vår erfarenhet att det finns en tendens 

att dessa intervjuer inte hade blivit av.  
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4.5 Reflektion kring metod och urval 

På grund av vår urvalsmetod så kan det ha blivit att vi har kommit i kontakt med människor 

som inte skilt sig så mycket åt med tanke på att de oftast känner varandra. Det kan innebära 

att personerna som vi intervjuat har liknande värderingar men även att de har liknande social 

status i samhället. Det kanske också delar intressen och kulturell bakgrund. Detta kan ha gjort 

att vi missat de personer som kanske helt hade skilt sig i tankar och personlighet. Risken med 

denna urvalsmetod är att våra informanter inte rekommenderar någon som är blyg eller 

tillbakadragen.   

Något som vi också reflekterat över är huruvida vi som forskare påverkat våra informanters 

svar vid intervjuerna på grund av att vi påtalat för dem att vi inte har någon som helst 

erfarenhet kring att nätdejta. Vår tanke med att påtala att vi inte hade någon erfarenhet alls var 

i syfte att få dem att vilja berätta för oss hur det egentligen går till. Dock är vi lite rädda för att 

det fick en annan effekt. Det kan ha påverkat dem negativt på så sätt att de kände att de 

behövde ursäkta sig för att de vände sig till nätdejtingsidor för att hitta kärlek. Denna tanke 

väcktes hos oss när vi behandlade vår empiri.  

 

4.6 Tillvägagångssätt 

Eftersom vi har valt ett hermeneuetiskt perspektiv valde vi att genomföra vår studie med hjälp 

av intervjuer av våra informanter då vi menar att det är det bästa sättet att fånga personers 

upplevelser på. Med hjälp av intervjuer fick vi en möjlighet att fånga upp antagande och 

kunskaper om vårt fenomen vilket vi kanske inte hade lyckats att få vid en tillfällig 

konversation. En intervju är alltså mycket mer än bara en pratstund. Vi som forskare får 

genom intervjuer möjlighet till att ta del av personers åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter (Denscombe 2013).   

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som innebär att vi har en intervjuguide att 

förhålla oss till under intervjuernas gång. Dock så innebär det även att vi har möjlighet till att 

vara flexibla i förhållande till ordningsföljden i vår intervjuguide. Vi eftersträvade att låta våra 

informanter utveckla sina åsikter och synpunkter angående de ämnen och frågor som vi tog 

upp (Denscombe 2013). Vår intervjuguide utformades efter vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi lade upp frågorna i intervjuguiden på ett sätt som skulle hjälpa oss att få 

en förståelse för fenomenet nätdejting samtidigt som vi ville ha våra informanters egna 

erfarenheter och upplevelser kring att dejta på nätet. Vårt första tema ”fenomenet nätdejting” 
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hjälpte oss att få en bild av hur nätdejting kommit att bli så pass stort som det är idag och 

varför människor lockas till att dejta på nätet. Det andra temat ”egna erfarenheter/upplevelser 

av fenomenet nätdejting” bidrog till att vi fick en förståelse kring de erfarenheter som 

människor skaffar sig när de nätdejtar. Vårt tredje tema ”att marknadsföra sig själv” hjälpte 

oss att få en bild av hur informanterna tänkte kring hur de presenterade sig själva på nätet. Det 

sista temat ”utbudet av profiler” gav oss en förståelse av hur människor påverkas av det stora 

utbudet av andra nätdejtare. 

Våra intervjuer innebar ett personligt möte mellan oss som forskare och våra informanter. Då 

vårt urval ser ut som det gör så var det relativt lätt för oss att arrangera ett möte för en 

personlig intervju. Detta eftersom att många av våra informanter själva erbjöd sig att ställa 

upp för en intervju. En fördel med personliga intervjuer är att de är relativt lätta för oss som 

forskare att kontrollera eftersom att vi kan vara med och styra individen genom våra frågor. 

Vi har bara en person åt gången att förstå, utforska samt koncentrera oss på som vi ska guida 

genom våra intervjufrågor (Denscombe 2013).  

Våra intervjuer gick till på så sätt att våra informanter själva fick bestämma var och när vi 

skulle ses. Vi var noga med att berätta om de etiska aspekterna kring vår studie för dem. Det 

var viktigt för oss att våra informanter kände sig bekväma vid intervjusituationen och att vi 

höll oss så neutrala i frågorna som det bara gick.  

 

4.7 Etik 

När det gäller forskningsetik så är en viktig del av detta hur de personer som medverkar i 

forskningen, i vårt fall våra informanter, behandlas. En självklar del i detta är att 

informanterna ska skyddas från kränkningar och eventuell skada av att de medverkar i 

forskningen. Vi har utgått ifrån vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudregler, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se).  

 

Informationskravet innebär att vi som forskare har informerat våra informanter om syftet 

kring vår forskning. Vi har sett till att våra informanter informerats om deras uppgift i studien 

och vi har även upplyst dem om att deltagandet i studien är helt och hållet frivilligt. 

 

Samtyckeskravet innebär att våra informanter har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

i studien. Våra informanter har rätt att själv bestämma hur länge och på vilka villkor som de 



Ingela Gullström 
Frida Celander 
Sociologi 61-90 HP, VT 2016 
Högskolan i Halmstad, HOV 
 

22 
 

deltar i studien. De ska själva kunna avbryta sin medverkan när som de vill utan att det ska 

innebära några negativa konsekvenser för dem. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om våra informanter förvaras på ett sätt som 

gör att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om våra informanter endast får användas för vårt 

forskningsändamål 

 

4.8 Övriga etiska aspekter 

Vidare har vi även sett till att göra mötet med våra informanter så avslappnat och enkelt som 

möjligt. De har själva kunnat bestämma var och när intervjun ska äga rum. Vi har också i 

förväg berättat för våra informanter om att det inte kommer att ställas alltför personliga frågor 

som kan uppfattas som känsliga. Då vi som forskare inte hade någon större erfarenhet av 

ämnet nätdejting så har det varit viktigt för oss att hålla oss neutrala så att vi inte uppfattas 

dömande på något sätt.  

 

5. Resultat 

I följande kapitel presenteras den empiri som studien genererat. Vår empiri består av våra 

informanters egna upplevelser kring nätdejting. Vårt resultat är en samlad presentation av det 

som framkommit vid våra intervjuer.  

 

Vi inleder detta kapitel med en kort presentation av våra informanter som vi har valt att ge 

fingerande namn. 

  

 

Olof (Informant 1) är 33 år gammal och arbetar som fritidsledare. 

David (Informant 2) är 28 år gammal och studerar på högskola.  

Joakim (Informant 3) är 26 år gammal och arbetar som elektriker. 

Kajsa (Informant 4) är 28 år gammal och arbetar som kock.  

Maja (Informant 5) är 40 år gammal och arbetar som fritidsledare.  

Gustav (Informant 6) är 26 år gammal och arbetar som byggnadsingenjör.  
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Cornelia (Informant 7) är 36 år gammal och arbetar som svetsare.  

Stefan (Informant 8) är 30 år gammal och arbetar som försäljare.  

 

5.1 Egna upplevelser av nätdejting 

På frågan om varför människor nätdejtar är informanterna överens om att det är på grund av 

att man vill träffa någon och bli kär. Det framkommer även att samtliga informanter tycker att 

nätdejting är ett enkelt sätt att komma i kontakt med många människor som man inte skulle ha 

kommit i kontakt med om det inte funnits dejtingsidor. En annan fördel är att det är så pass 

lättillgängligt och att man sparar mycket tid då det inte krävs mycket mer än tillgång 

till internet. Det framkom att de flesta av våra informanter använde nätdejtingsidor som ett 

tidsfördriv när man inte hade något bättre för sig och kanske kände sig lite ensamma. En 

annan uppfattning som informanterna hade var att man började nätdejta för att många av ens 

vänner gjorde det och man menar att det är något som de flesta som vill träffa någon gör. 

 

“jaa  …  det blev väl en rätt så naturlig del, det är ju någonting någon kompis gjorde så 

gjorde man det själv och ja det smittade liksom av sig..  

Ja asså … baktanken är väl att man vill träffa någon seriöst” (Joakim)  

 

Att använda sig av nätdejting var något som samtliga av våra informanter menade smittade av 

sig på andra. Det är ett fenomen som gärna diskuteras och det i sin tur bidrar till att fler och 

fler får upp ögonen för nätdejting och gärna själv provar på det. 

En fördel som informanterna menar med att hitta någon via nätet är att man på de flesta sidor 

kan styra och kontrollera vilka man tar kontakt med. Den enskilde kan själv begränsa utbudet, 

till viss del, i form av ålder, geografiskt avstånd och intresse. Detta menar informanterna är 

tidsbesparande för dem, de behöver inte lägga tid på att skriva till människor som inte är eller 

har det som de söker. Några av våra informanter nämner att  det är både positivt och negativt 

att kunna sålla bort människor efter eget tycke på nätdejtingsidor. Samtidigt så säger Maja att 

det finns en fördel med att slippa gå ut på krogen för att hitta någon då hon menar att hon inte 

är så social i privata sammanhang.  

Samtliga av våra informanter menar att eftersom att utbudet är så pass stort på dejtingsidor så 

kommer man lättare i kontakt med människor som man kanske inte hade träffat annars. Det 

man dock är ute efter är att få till ett möte i verkligheten ganska snabbt efter det att man hittat 
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varandra på nätet. Detta för att de menar att det är i ett mötet ansikte mot ansikte som man 

känner om man klickar på riktigt.   

Cornelia är den av våra informanter som har svårast att se nätdejtingens positiva fördelar 

 

“Jag har nätdejtat under många år i perioder och tyvärr så har jag träffat på en hel del 

idioter, rent ut sagt..” (Cornelia) 

 

Detta har medfört att Cornelia blivit lite skeptisk till nätdejting. Hon nämner att även om 

människor är i ett förhållande så är det inte ovanligt att de ändå håller på att nätdejta. Cornelia 

menar att hon är ute efter ett seriöst förhållande och inte efter att vänsterprassla med 

människor som inte är singlar. 

 

Kajsa nämnde att eftersom att utbudet av singlar på nätdejtingsidor är så stort så kan man på 

så sätt få en känsla av att man inte är ensam i sin situation utan det finns många andra som 

också vill träffa en partner. På samma sätt menade Stefan att det känns som att man är på 

samma nivå som alla andra på nätdejtingsidorna. Om man exempelvis skulle se någon som 

man finner attraktiv på krogen så fanns det en risk att antingen göra bort sig eller att bli 

avvisad på grund av att man inte hade en aning om den personen var singel eller ej. På 

nätdejtingsidor så vet man att de personer som är med där är singlar och har för avsikt att 

dejta.  

 

När det kommer till vilka nackdelar nätdejting för med sig så är informanterna överens om att 

det fortfarande inte är helt accepterat. Att man nätdejtar är gärna inget man pratar högt om till 

allt och alla på grund av att det finns en känsla av att det är desperat och man vill inte att 

andra ska tro att det är något som man lägger ner mycket tid på.  

 

“Jag kände att först var jag väldigt emot det för jag kände att jag liksom blir inte så 

desperat  tänkte jag. Att jag någonsin skulle börja nätdejta.(Kajsa)  

 

Att känna rädsla för vad andra ska tycka om en på grund av att man nätdejtar mycket var 

något som fler än Cornelia antydde. En annan informant menade att man gärna inte pratar  

högt om att man sitter hemma i soffan på kvällarna och nätdejtar.  
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De flesta av våra informanter vill gärna framhålla att nätdejta inte är deras önskade 

förstahandsval när det kommer till att träffa en ny partner. Dock så menar flera av dem att 

möjligheterna att träffa någon genom vänner eller arbete är uttömda. Det framkommer även 

att samtliga informanter menar att det har skett en förändring när det gäller att träffa någon på 

krogen. De menar att man inte raggar på krogen i samma utsträckning som när man var yngre 

eftersom att det klientelet som är ute och festar inte är vad man söker i en framtida partner. 

Detta har medfört att man ser nätdejting som ett bra och tidsbesparande sätt att träffa någon 

som också är ute efter att träffa en partner.  

Under intervjuerna så framkommer det att samtliga av våra informanter känner någon form av 

motvilja när de berättar om sina erfarenheter av nätdejting.  

 

“Att jag nätdejtar är inget jag talar högt om” (Maja) 

 

“Ni får inte tro att jag håller på med detta hela tiden” (David) 

 

“Men det är ju inte många som stoltserar med att man träffat någon på nätet. Jag tycker 

fortfarande att det är pinsamt att erkänna att man träffats på nätet, det kanske bara är jag 

men..” (Joakim) 

 

“Jag håller gärna tyst om att jag ska träffa någon som jag träffat på nätet” (Stefan) 

 

Några uttryckte att de inte ville att arbetskamraterna skulle få reda på att man nätdejtade. Det 

fanns en oro över risken att stöta ihop med en kollega på någon av dejtingsidorna. Joakim 

berättade att man inte vill presentera en eventuell partner med att man träffats på nätet. 

Samtliga ville framhålla att de inte var speciellt aktiva med sitt nätdejtande.  

 

En annan nackdel som samtliga av våra informanter nämner med nätdejting är att det är ytligt. 

De flesta sa att de knappt läser några profiler utan enbart tittar och bedömer personer utifrån 

bilderna. Olof diskuterade att han skulle kunna skriva till någon som delade hans intresse men 

samtidigt nämnde han att skulle hon inte vara tillräckligt attraktiv så skulle han inte göra det. 

Även Kajsa påtalar risken med att missa någon potentiell partner på grund av den ytlighet som 

nätdejting för med sig.  
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“Men just nackdelen är ju att du missar de härliga killarna som inte är en tio-poängare till 

utseendet. Alltså det är ju så att du granskar dem utifrån deras utseende något kopiöst. Eh, 

och det är lätt att du missar någon där..” (Kajsa) 

 

Något som framkommer är att samtliga av informanterna tycker att nätdejtingsidorna är 

baserat på enbart utseende men samtidigt så finns det en medvetenhet hos informanterna om 

att man på grund av denna ytlighet lätt kan gå miste om en potentiell partner. Maja nämner att 

det är så enkelt att sålla bort och att bli bortsållad på grund av att det är ytligt och detta ser hon 

som en nackdel när det kommer till att dejta på nätet. 

 

Cornelia uttrycker att en negativ del av nätdejting är att hon har lätt att fantisera ihop en bild 

utifrån det som personen skriver. Hon menar även att det är lätt att bygga upp förhoppningar 

och få en viss bild över hur personen ska vara. Dock så finns det en risk när man väl träffas 

ansikte mot ansikte att denna förhoppning inte stämmer överens och att det inte finns någon 

personkemi. Cornelia tror att man är två olika personer på nätet och i verkligheten.  

 

På frågan om hur våra informanter upplever skillnaden med att dejta på nätet och att dejta på 

traditionellt sätt är åsikterna lite olika hos våra informanter. Joakim menar att det blir svårare 

när man träffats på nätet först och sen träffas ansikte mot ansikte eftersom att man då redan 

har gått igenom de vanligaste “isbrytarfrågorna” så som arbete, intresse och denna typ av 

frågor. Det blir då svårare att hålla igång ett samtal på grund av att man redan vet så pass 

mycket om varandra. Gustav tyckte precis tvärtom, att det sågs som en fördel att redan ha 

talat om sina intressen och andra typer av ämnen online när man väl träffades ansikte mot 

ansikte. Detta gav något att spinna vidare på i samtalet när man träffades offline.  

Ytterligare en skillnad som framkom med att dejta på nätet jämfört med traditionell dejting 

var att det sågs som ett lättare förstasteg att ta kontakt med någon på nätet. David menade att 

det är mycket svårare att ta första steget till att prata med någon på ett traditionellt sätt, som 

exempelvis på krogen.  

Gemensamt för alla våra informanter är att de ser nätdejting som ett första steg för att få till en 

dejt på traditionellt sätt, ansikte mot ansikte. Ett möte i verkliga livet var något som alla våra 

informanter var ute efter när man väl fått en matchning på nätet. Dock så betonar samtliga 
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informanter just svårigheten med att de tekniska kommunikationsmedierna lätt kan vara ett 

hinder i kommunikationen. Detta eftersom att det är lätt att missa ironi, skämt, kroppsspråk 

och andra gester.  

 

“Jag anser att det är svårare att lära känna någon bakom en skärm. Mycket, mycket svårare. 

Och jag tror att det är svårare att lära känna mig också”. (Kajsa) 

 

Något alla informanter var överens om var att de som personer hade lättare att lära känna 

andra människor och att själv lära kännas i verkliga livet än på nätet. Detta eftersom de 

uppfattade sig själva som sociala och öppna människor.  

 

På frågan om nätdejting har ändrat våra informanters beteende så svarar de allra flesta att de 

inte upplever att deras beteende förändrats. Dock så säger Cornelia att hon har blivit mer 

skeptisk till nätdejting. Hon tror att det kan ha att göra med att hon har fått barn och blivit 

äldre. Hon nämner även att hon blivit mer kräsen nu eftersom att hon har fler att tänka på än 

bara sig själv. Maja säger att hennes beteende har ändrats eftersom att hon tycker att hon har 

blivit mer ytlig. Hon upplever att när man dejtar på traditionellt sätt så ger man personer fler 

chanser än när man nätdejtar. Gustav menar att hans beteende har ändrats lite eftersom att han 

har fått mer erfarenhet av att dejta sen han skapade sina profiler på dejtingsidor. Han tycker 

sig ha lättare att hålla igång konversationer nu även om den han träffar känns lite mer 

tillbakadragen i mötet ansikte mot ansikte.  

 

5.2 Att marknadsföra sig på nätet 

På frågan om hur våra informanter tänker när de skapar sina profiler på nätdejtingsidor är det 

gemensamt för de flesta av dem att de enbart fokuserar på bilderna de lägger upp och inte på 

vad de skriver om sig själva. De tänker på samma sätt när de letar efter potentiella partners 

och det är först och främst, om inte enbart, fotot som man gör sin bedömning på. Samtliga 

menade att de aldrig skulle ta kontakt med någon som inte hade ett foto på sin profil. Vad folk 

skriver på sina profiler är mindre väsentligt. Dock så nämnde David att hans intresse för 

någon annan nätdejtare kunde väckas om det stod att denne hade en lång och svår utbildning. 

Även för Gustav så visade det sig att han lägger mer vikt vid vad både han själv och andra 
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nätdejtare skriver om sig i sina profiler. Han menade att för honom var det viktigt att tjejen 

som han ville nätdejta hade ambitioner i livet och hon skulle gärna ha en högskoleutbildning.  

 

“Ja, det har jag väl lite svarat på men motparten ska visa på att de har någon form av 

ambition och vill komma någon värt i livet helt enkelt. Och eh .. sen även skriva om sina egna 

intressen också så man har något som kanske klickar. Det tror jag är rätt positivt”  

(Gustav) 

 

Både Gustav och David ansåg att vad man skrev på sin profil ändå var av betydelse för om 

man skulle ta upp en kontakt. Gustav menade att det var viktigt vad man skrev på sin profil 

just på grund av att han tyckte att det var ett sätt att marknadsföra sig själv. På så sätt kunde 

man lättare sålla bort de som inte föll en i smaken utifrån yrke, intresse och utbildning.  

 

Samtliga informanter var överens om att de ville visa upp sanningsenliga bilder på hur de 

verkligen ser ut och även att bilderna ska visa lite om vem man är som person. 

 

“Jag tycker att när man fotar sig så ser man alltid lite smalare ut och de försöker jag 

markera i mina bilder att jag är lite större för det är jätteviktigt. För om jag förväntar mig att 

någon väger 70kg och det kommer en som väger 100kg då blir man ändå lite…” (Maja) 

 

Maja påpekade att hon var noga med att välja vilka bilder hon lade upp på sin profil. Hon 

menade att det var viktigt för henne och även för de hon träffade på nätet att det framkom på 

bilderna att hon var lite överviktig så att det sedan inte skulle komma som en överraskning när 

de väl träffades ansikte mot ansikte. Hon lade även ut bilder på när hon befann sig i stallet 

eftersom att det var viktigt för henne att visa så mycket som möjligt av sig själv.  

 

Kajsa berättade att hon skrivit med en kille sedan en tid som såg mycket trevlig ut på sitt foto. 

När de väl träffades ansikte mot ansikte så stämde bilden inte alls överens med hur han såg ut 

då.  Hon påpekade att han absolut inte såg dålig ut då heller men eftersom att hon hade en bild 

av hur han skulle se ut och att det sen inte överensstämde med verkligheten så var det första 

intrycket av honom dåligt. Hon menade att det var falsk marknadsföring som han höll på med 
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och under hela träffen gick hon runt och tänkte på detta. Det blev inga fler träffar med den 

killen.  

Cornelia beskriver en liknande händelse när hon fick kontakt med en kille på nätet som hon 

skrev med under en lång tid och när de sen väl träffades så visade det sig att killen var ett 

huvud kortare än henne och eftersom att Cornelia inte visste om detta så blev det en negativ 

överraskning vid deras möte.  

Samtliga av våra informanter menade att de ville marknadsföra sina bästa jag och valde därför 

bilder med omsorg där de själva tycker att de ser bra ut. Samtidigt var alla eniga om att de 

ville visa upp sanningsenliga bilder på sig själva.  

 

“Det är också lite roligt för ofta väljer jag ju en bild där jag är sminkad men jag sminkar ju 

nästan aldrig mig (haha) … så det känns ju lite falsk marknadsföring (haha).  

(Cornelia) 

 

Samtidigt menar Cornelia att hon vill visa upp sin bästa sida. Hon vill inte lägga ut en bild 

som hon har tagit när hon är helt osminkad efter en veckas jobb på kvällen när hon är helt 

slut.  

 

Kajsa uttryckte tydligt att bilder som andra nätdejtare lägger ut på sig själva måste visa vem 

de är. Att ha bilder med enbart bar överkropp, solglasögon på sig eller en skidhjälm på 

huvudet går bort direkt. Våra informanter vill, precis som de själva marknadsför sig, att andra 

ska visa upp sanningsenliga bilder på sig själva som visar vilka just de är, annars finns det en 

stor risk att de gallras bort direkt. 

 

“Ja det får gärna vara någon bild som .. Äh mest att jag, alltså det är ju ett fåtal bilder som 

faktiskt är bra så att ja jag tänkte väl inte så mycket egentligen men det är väl bra om där 

finns något som hänvisar på vad man tycker om att göra. Det tror jag är rätt så positivt.” 

(Gustav) 

 

Gustav menar att är man visar vilka intressen man har via sina bilder så är det ett sätt att 

marknadsföra sig själv på ett sanningsenligt sätt. 
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Några av informanterna menade att det kan vara ganska bra att välja olika bilder efter olika 

tillfällen. Exempelvis så kunde man välja en bild när man reser, när man utför ett 

fritidsintresse eller när man gör något annat som man tycker om att göra. Detta menar 

informanterna visar mer om en som person än vad kanske en text på sin profil gör.  

 

5.3 Utbudet av profiler 

Flera av informanterna beskriver att det stora utbudet av andra nätdejtare inte alltid är en 

fördel utan de menar att det snarare kan stjälpa dem i deras letande efter en eventuell partner. 

De beskriver att om utbudet inte hade varit så pass stort på nätdejtingsidorna som det idag är 

hade de gett personer mer tid och kämpat mer för att lära känna en person innan de avfärdar 

dem. På grund av att utbudet är så pass stort idag så blir det lätt att man avfärdar personer för 

fort på grund av att man vet att det kommer flera hundra till efter. Det finns en medvetenhet 

hos våra informanter om att det kan komma någon snyggare som man kanske annars skulle 

gått miste om ifall man skulle nöja sig med någon som inte är helt perfekt.  

 

“Ja så är det. Jag tror att vi biter oss själva lite i rumpan för att man tror hela tiden genom 

allting och alla folk man träffar har den visionen om att gräset är grönare på andra sidan. 

Jag tror att förr i världen hade man nog hängt kvar vid vissa som man kanske inte klickade 

direkt med. Vi har någon slags överdrivenhet om att allt ska bli perfekt” (Olof) 

 

Trots att Olof påtalade detta så menade han ändå att det är precis så det går till när man 

nätdejtar och så är det även för honom. Det ges inte tillräckligt med tid för andra nätdejtare 

om man inte direkt finner denne attraktiv. Då går man direkt vidare till nästa. 

Joakim beskriver att en nätdejtingsida använder sig av något som kallas för superlikes. Man 

kan gilla en person och sen kan man även supergilla en person. Joakim beskriver vidare att 

individen har en chans till att supergilla en person per tolfte timme och skulle denne redan 

använt sin superlike så finns det möjlighet till att köpa till fler. Men då kostar det. Joakim 

beskriver att detta är förknippat med ett visst kval på grund av att man inte vill slösa på sin 

superlike eftersom att det finns en vetskap om att där kan komma någon snyggare efter.  

Maja menar att det stora utbudet av andra nätdejtare gör att man helt plötsligt talar med 

jättemånga och sedan kanske man tappar bort någon som skulle kunna vara ens livs kärlek 

bara för att det dyker upp nya som verkar vara intressanta och då är det lätt att andra glöms 
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bort. Även David beskriver en händelse när han hade kontakt med en tjej under en tid som 

helt plötsligt slutade att skriva. Det visade sig ett tag senare att han blivit bortglömd på grund 

av att denna tjej hade fått så många andra matchningar och mejl så att David hamnade väldigt 

långt ner i ordningen.  

 

Cornelia menar att det stora utbudet gör att man inte ger personer tillräckligt med tid för att 

lära känna dem. Hon menar att man inte vill ödsla sin tid på något som man ändå vet, eller 

tror sig veta, inte kommer att leda någonstans.  

 

 

6. Analys 

 

6.1 Hur de nya kommunikationsmedierna skapar och lockar människor till nya former 

av interaktion  

Samtliga av våra informanter menade att nätdejting var ett bra sätt att komma i kontakt med 

många människor. De var alla överens om att en stor fördel med nätdejting var att det är så 

pass lättillgängligt som det är. Thompson (2001) talar i sin teori om att de nya 

kommunikationsmedierna så som datorer och telefoner skapar nya sätt att kommunicera med 

människor och att detta skapar nya former av interaktioner. Människor behöver inte längre 

mötas i verkligheten, ansikte mot ansikte, för att interagera med varandra och för att utbyta 

information. Thompson (2001) menar att de nya tekniska medium som finns tillgängligt idag 

gör så att det har blivit möjligt till en viss distansering av tid och rum. Några av våra 

informanter bekräftar detta när de menar att det inte längre är tvunget att ge sig ut på krogen 

för att hitta kärlek. De menar att man i lugn och ro hemma från soffan har större möjligheter 

att finna den som man söker. De är således inte beroende av en viss tidpunkt eller plats för att 

interaktionen med andra människor ska vara möjlig utan de kan handla och agera på avstånd. 

De flesta av våra informanter menade att nätdejting även var ett tidsfördriv som de kunde 

ägna sig åt när de inte hade något bättre för sig eller när de kände sig lite ensamma. 

 

Ytterligare en aspekt av nätdejting som våra informanter upplevt är att de tekniska 

kommunikationsmedierna (Thompson 2001) gör det möjligt att komma i kontakt med många 

människor. De ser det som en stor fördel att till en början kunna interagera med många 
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människor. Något som framkommer är att samtliga av våra informanter ser nätdejting som ett 

första skede som sedan förhoppningsvis ska leda till ett möte ansikte mot ansikte. Dock så 

framhåller de flesta av informanterna att de tekniska kommunikationsmedierna upplevs som 

ett hinder i kommunikationen på grund av att man lätt kan gå miste om den kroppsliga 

kommunikationen så som gester, minspel och ironi. Exempelvis så menar Kajsa att hon gör 

sig bättre i ett möte ansikte mot ansikte än vad hon gör när hon kommunicerar via nätet med 

någon. Detta, menar vi, går emot det som Hardey (2002) menar när han påstår att internet 

skulle hjälpa till att ge en ökad möjlighet att uttrycka känslor som man annars skulle ha svårt 

att uttrycka i det verkliga livet.  

Vi menar att de av våra informanter som beskriver sig själva som sociala människor är de som 

också har uttalat att de tekniska medierna skulle utgöra någon form av hinder i 

kommunikationen med andra människor. Att skriva med någon via nätet ser samtliga av våra 

informanter som en kort fas de snabbt vill ta sig förbi för att sedan få till ett möte ansikte mot 

ansikte. Studien ”Partner Search in a Digital Age” (2010) bekräftar detta eftersom att våra 

informanter själv anser sig vara sociala och utåtriktade människor och ser kommunikationen 

på nätet som ett hinder de snabbt vill ta sig förbi eftersom att de anser att de drar större fördel 

av att kommunicera med människor ansikte mot ansikte. 

 

Thompson (2001) menar att de tekniska mediernas utveckling har gjort det både enkelt, 

tillgängligt och tidsbesparande att hantera och överföra symboliska former. Vi menar att det 

som Thompson (2001) beskriver som fördelar med de olika tekniska 

kommunikationsmedierna och de symboliska formerna så som bilder, texter och annat 

meningsskapande bidrar till det stora utbudet av människor som använder sig av dejting på 

internet. Det är således många människor som blir lockade av den lättillgänglighet och 

möjlighet att kommunicera med många människor som man annars inte skulle ha kommit i 

kontakt med. 

 

6.2 Nätdejtingsidorna som en scen där aktören framträder 

Goffman (2000) använde det dramaturgiska perspektivet och menade att alla aktörer som 

framträder är beroende av en scen. I detta fall vill vi jämföra hans begrepp inramning med de 

olika nätdejtingsidorna som informanterna använder sig av. Inramningen blir platsbunden till 

den nätdejtingsidan som informanterna framträder på. Dock så är man som nätdejtare inte 
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bunden till en speciell fysisk plats eller tid utan scenen blir flyttbar eftersom att det enda som 

man som nätdejtare är beroende av är ett fungerande tekniskt medium (Thopmson 2001). 

Nätdejtingsidan blir således deras scen som de gör sitt framträdande på.  

Goffman (2000)  menar att aktörerna, som en del av sitt framträdande, måste ta sig till den 

speciella platsen för att börja sitt framträdande och de måste avsluta sitt framträdande när de 

lämnar den speciella platsen. Detta kan jämföras med när våra informanter loggar in på sina 

profiler och börjar sökandet efter en potentiell partner. Man rör sig här mellan det som 

Goffman (2000) beskriver som den bakre regionen och den främre regionen. Med den bakre 

regionen menar vi att man som nätdejtare kan ta ett steg tillbaka och fundera över sin nästa 

akt i framträdandet, det vill säga när man nästa gång gör ett aktivt inlägg på dejtingsidan. Den 

främre regionen befinner sig nätdejtarna i när de är aktiva i sitt framträdande på dejtingsidan. 

Samtidigt kan aktiviteten på dejtingsidan beskrivas ske i den bakre regionen jämfört med om 

personen ifråga skulle träffa någon på en dejt på en restaurang som än mer antar karaktären av 

främre region. Främre och bakre region är därmed beroende av varandra och kan ändra 

karaktär beroende på olika förhållanden. 

 

Något som vi menar är anmärkningsvärt som framkommer vid intervjuerna med 

informanterna är att de gärna vill komma med ursäkter för varför de har gått med i olika 

nätdejtingsidor. Många menade att de nätdejtade på grund av att deras vänner gjorde det och 

de menar att detta smittade av sig. De nämnde även att nätdejting inte var något som man 

pratade högt om på grund av rädslan för att verka desperat. De ville inte heller att andra skulle 

tro att de lade ner mycket tid på det. En förklaring till varför man nätdejtar menade några av 

informanterna var att man hade gett upp hoppet om att träffa någon i bekantskapskretsen.  

Något som vi uppmärksammade var att de informanter som uttryckte detta var över 30 år. 

Man menade att de flesta i ens umgänge hade hunnit skaffa barn och familj och att 

bekantskapskretsen bestod av en ganska stabil krets med få förändringar.  

Det verkar som att om man är lite äldre så ser man större svårigheter i att träffa en partner 

genom umgängeskretsen. Vi ser här likheter med normen i samhället som säger att det är inte 

helt accepterat att vara ensam (Westberg 2012) och att informanterna gång på gång ursäktar 

sig för att de är aktiva nätdejtare. Det finns ett drag av skam och förnedring i att behöva 

använda sig av nätdejtingsidor. Ensamhet och att inte dela sin vardag med någon kan bidra till 

känslan att man som individ är i avsaknad av någonting som värdesätts i samhället. Vi menar 
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att en anledning till att våra informanter ursäktar sitt nätdejtande kan ha att göra med det som 

Westberg (2012) menar med att man avviker från normen genom att leva ensam utan partner. 

Likväl som de hade behövt förklara att de lever ensamma så känner de ett krav att förklara sig 

och ursäkta sig till varför de valt att söka efter kärlek på nätet. Detta kan enligt Perssons 

(2012) läsning av Goffman skapa känslor av skam på grund av att man ser sin ensamhet som 

något avvikande. 

 

När vi talade med våra informanter om vilka fördelar de ser med att nätdejta så kom det fram 

att de flesta ser det som en stor fördel att de själva kan styra vilka de tar kontakt med. De 

upplever att det är tidsbesparande eftersom att de har möjlighet att sålla bort de människor 

som de inte tycker verkar vara intressanta. De kan själva begränsa utbudet till en viss del. 

Dock så menar några att de ser detta som något positivt men menar även att de ser det 

negativa i detta.  

 

När vi diskuterade med hur våra informanter tänker när de marknadsför sig själva ser vi 

likheter med Goffmans (2000) dramaturgiska perspektiv om hur man presenterar sig själv 

inför sin publik. Precis som Goffman (2000) beskriver sitt begrepp intryckstyrning menar vi 

att våra informanter genom hur de marknadsför sig själva försöker att kontrollera och styra 

den information som de lämnar ut via sina profiler och som ligger till grund för hur andra 

nätdejtare uppfattar dem. Vi menar att våra informanter måste förvissa sig om att den version 

av jaget (Goffman 2000) som de framställer via sin profil måste vara så pass intressant och 

unik att de andra nätdejtarna tolkar och uppfattar profilen/jaget på det sätt som de vill 

uppfattas. På så sätt hoppas våra informanter att de skiljer sig från mängden av andra 

nätdejtare.  

 

6.3 Att marknadsföra och konsumera sig själv och andra i det stora utbudet av 

nätdejtare 

Bauman (2009) talar om att vi har gått från ett produktionssamhälle till ett 

konsumtionssamhälle och att konsumtion har blivit en syssla hos människor idag. Enligt 

Bauman blir detta till konsumism som han beskriver som att konsumtionen tar över rollen 

som arbetet hade när vi levde i ett produktionssamhälle. Han beskriver att 

konsumtionssamhället har gått så långt att vi har blivit varufierade och detta kallar Bauman 



Ingela Gullström 
Frida Celander 
Sociologi 61-90 HP, VT 2016 
Högskolan i Halmstad, HOV 
 

35 
 

(2009) för kommodofiering. Detta innebär att vi människor marknadsför oss på ett sätt som 

kan liknas vid hur man marknadsför och gör reklam för en vara. Detta, menar Bauman (2009), 

har gjort att vi människor har blivit själva varan. 

Vi ser likheter med hur våra informanter beskriver att de avfärdar och väljer bort potentiella 

partners med hur Bauman (2009) beskriver att konsumtionsamhället påverkar människor. Vi 

ser också likheter med de liknelser som Bauman (2009) gör mellan att bläddra i en 

varukatalog och att leta efter en potentiell partner på de olika dejtingsidorna. De olika 

nätdejtingsidorna uppmanar till en viss typ av handlingsmönster. Dels så uppmuntrar de till 

något som liknar varukonsumtion av andra människor och dels så uppmuntrar de till att man 

själv marknadsför sig likt en vara. Att leta efter en potentiell partner på nätet förknippar vi 

med att konsumera människor på samma sätt som man konsumerar varor. Våra informanter 

har beskrivit att vissa drag hos andra nätdejtare gör dem mer eller mindre attraktiva. Det 

framkommer att det viktigaste när våra informanter letar efter en potentiell partner är 

utseendet. Samtliga är överens om att nätdejting är ytligt och det är sällan man tar sig tid att 

läsa andra nätdejtares profiler. Vi tycker oss se en motsättning i detta. För det första är man 

medveten om att det är ytligt och utseendefixerat på nätdejtingsidorna och för det andra är 

man också medveten om att man lätt kan gå miste om den perfekta partnern på grund av att 

det är så pass ytligt och utseendefixerat som det är. Trots denna medvetenhet så fortsätter man 

att till största delen värdera människor efter deras utseende. 

 

Stier (2012) menar att en människa inte kan tolkas bara genom att analysera enskilda delar 

utan måste ses som en helhet. Vi, liksom Stier (2012), menar att man oftast ser människan 

enbart till det yttre. Det kan vara allt ifrån hudfärg, ögonfärg, kroppsbyggnad och ansikte och 

det är utifrån dessa yttre kriterier som man förväntar sig saker av andra människor. Vi ser 

likheter med det som Stier menar om att man tillskrivs innebörder på grund av det yttre med 

hur våra informanter beskriver hur de väljer bort andra nätdejtare som inte har exakt de yttre 

egenskaper som de söker.  

Vi menar att det då finns en risk att människor sållar och sållas bort likt en vara som inte 

uppfyller kraven.  

 

Love at second sight (2016) är en intressant rapport som ger en ny syn av hur man bedömer 

hur pass attraktiv en människa är i sin profil. I rapporten så framkommer det att det skulle 
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vara av betydelse om det ansikte som man just har tittat på är attraktivt, så finns det en större 

möjlighet och man är mer benägen att bedöma nästkommande ansikte som attraktivt.  

Vi menar att detta kan göra så att nätdejtare blir omedvetet påverkade i sin bedömning av om 

en människa är attraktiv eller inte. Det finns en risk att de inte gör en objektiv bedömning av 

det ansikte de har framför sig på grund av hur det förra ansiktet såg ut. Vi menar att i det 

sammanhang som ett visst ansikte dyker upp så är det inte säkert att nätdejtare hade gjort 

samma bedömning i ett annat sammanhang.  

 

När våra informanter beskriver hur de marknadsför sig själva så skiljer det sig lite åt dem 

emellan trots att de flesta av dem fokuserar mest på bilderna de lägger ut på sig själva.  

Samtliga av våra informanter anser att de var viktigt hur man marknadsför sig själv på nätet. 

En del av dem fokuserar på bilderna som de lade ut samtidigt som de poängterar vikten av att 

bilderna måste vara sanningsenliga så att det inte finns en risk att det ska tolkas som falsk 

marknadsföring. En del av dem lägger mer vikt vid att beskriva sig själva med text för att de 

känner att det är den bästa marknadsföringen för dem. Precis som Bauman (2009) menar att 

det är viktigt att vara precis som alla andra varor men samtidigt ha något som gör individen 

unik menar vi stämmer bra överens med den svåra balansgång som våra informanter har när 

de marknadsför sig själva. Dels vill de framhäva sina bästa jag och sticka ut så de inte riskerar 

att bli en i mängden. Detta gör några av våra informanter på så sätt att de gärna vill visa sina 

intressen i bilderna de lägger upp på sig själva. Dels måste de hela tiden se till att vara 

sanningsenliga så att det inte uppfattas som falsk marknadsföring. Även Witthy (2008) 

betonar att många av deltagarna i deras studie försöker att skapa en profilbild som visar hur 

unika de är som personer. De vill sticka ut från mängden i syfte att potentiella partners ska 

uppmärksamma dem.  

När våra informanter har fått till ett möte ansikte mot ansikte så berättar de om några tillfällen 

där de personer de träffat i verkligheten inte alls har stämt överens med den idealiserade bild 

som de byggt upp vid mötet online. I deras fall, menar vi, att de har ett val att antingen blunda 

för att den idealiserade bilden av den andra aktören inte ska förstöras eller att avslöja den 

falska marknadsföringen och riskera att bli besvikna. För att mötet ska bli lyckat krävs det att 

båda parter deltar (Goffman 2000). 
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Precis som Witthy (2008) beskriver vikten av hur en individ presenterar sig själv i sin profil 

på nätdejtingsidorna är avgörande för hur framgångsrik relationen som startat på nätet kan bli 

i verkliga livet ser vi likheter med hur en av våra informanter tänker kring hur han 

marknadsför sig själv och hur han vill att andra ska marknadsföra sig inför honom. För honom 

var det viktigt att lyfta fram hans yrke och utbildning och det var också av stor vikt för honom 

att den potentiella partnern han träffade på nätet skulle ha liknande ambitioner i livet som han 

själv. Vi, liksom Whitty (2008), menar att det är av betydelse hur man presenterar sig själv på 

nätet om man vill inleda en relation med någon. Vi menar också att det verkar som att ju 

högre krav man har på den potentiella partnern desto större engagemang lägger man på sin 

egen marknadsföring. Är det så att man själv har krav på att träffa någon med bra utbildning 

eller ett yrke med hög status så är man noga med att själv framhålla det i sin profil på 

nätdejtingsidan.  

 

Vi anser att anledningen till att det finns ett så stort utbud av nätdejtare på internet har att göra 

med det som Bauman (2009) beskriver som den användarvänliga konsumtionsmarknaden. Vi 

drivs till att gå med i de olika nätdejtingsidorna på grund av att det är ett mer säkert och 

kontrollerat alternativ och man vill förebygga den oförutsägbarhet som kan komma när man 

möts ansikte mot ansikte. Människor söker sig till internet för att undvika ensamheten.  

 

När vi diskuterar det stora utbudet av nätdejtare med våra informanter så framkommer det att 

de är medvetna om att det stora utbudet inte alltid är till en fördel. Detta på grund av att det 

finns en risk att man alldeles för snabbt väljer bort potentiella partners eftersom att man vet att 

det kommer flera hundra stycken åter. Det finns en medvetenhet hos våra informanter om att 

det stora utbudet gör så att man snabbare avfärdar människor innan man lärt känna dem. Vi 

upplever att det finns en form av stress hos våra informanter när de nätdejtar. Det ska gå fort 

och det väcks en känsla hos oss att man knappt betraktar bilden förrän man har bläddrat till 

nästa. Exempelvis så är man rädd för att slösa bort sin “superlike” på någon som kanske inte 

ser tillräckligt bra ut. En av informanterna nämnde att när man väl har lagt sin superlike på 

någon så finns alltid risken att det kommer en snyggare efter och då ångrar man sig att man 

slösade den på någon annan.  
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En annan nackdel som det stora utbudet för med sig kan vara att man lätt kan bli borttappad 

eller tappas bort. Två av våra informanter nämnde att de hade varit med om händelser där de 

antingen glömts bort eller blivit bortglömda av personer som de pratat mycket med och som 

det kändes som att de klickade med. Detta på grund av att de hade försvunnit i det enorma 

flödet av andra nätdejtare. Med detta kan vi göra en liknelse med det som Goffman (2000) 

menar när han talar om att vid varje framträdande är det av stor vikt för aktörerna att de 

förmedlar känslan av att detta framträdande är så pass unikt och speciellt så att man inte 

riskerar att glömmas bort. För ett lyckat framträdande krävs att både aktörer och publik deltar. 

Till skillnad från Goffmans (2000) syn på aktör och publik så blir man som nätdejtare både 

aktör och publik på en och samma gång då man är publik åt den andra nätdejtaren och 

samtidigt aktör inför denne.  

 

 

7. Sammanfattning och reflektion 

Det framkom att det som lockar människor till att nätdejta främst var dess lättillgänglighet. 

Det krävs i stort sätt bara ett fungerande tekniskt medium för att söka efter en potentiell 

partner idag. Även att nätdejtaren inte är bunden till en speciell fysisk plats ses som en stor 

fördel med att nätdejta. Det finns en bekvämlighet i att kunna söka efter en partner hemifrån. 

Det visade sig även att många lockades till att nätdejta på grund av ens vänner var aktiva 

nätdejtare och man ville gärna prova på det själv. Det sågs även som en möjlighet till att träffa 

någon på ett annat sätt vad man var van vid. Det blev ett nytt sätt att möta människor. 

Det som var anmärkningsvärt negativt med de tekniska medierna var att de personer som 

själva anser sig vara sociala upplevde de kommunikationsmediet som ett hinder i 

interaktionen med den andra nätdejtaren. Detta var ett hinder som man snabbt ville ta sig förbi 

för att få till ett möte ansikte mot ansikte på grund av att man kände att man kom mer till sin 

rätt vid ett möte i verkliga livet.  

 

En intressant lärdom för oss om hur nätdejtare påverkas av interaktionen med andra nätdejtare 

var att det framkom vid intervjuerna med informanterna att de flesta inte gärna pratade högt 

om att de nätdejtade eftersom de inte ville verka desperata. Man var också noga med att 

poängtera att man inte lade ner speciellt mycket tid på det. Det fanns hela tiden en känsla hos 

oss som forskare att våra informanter behövde ursäkta sig för att de använde sig av nätdejting. 
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Precis som Goffman beskriver att ibland kan själva försöken att dölja något som skulle kunna 

bli stigmatiserat bli det som avslöjar själva stigmat. Informanternas försök att ursäkta sitt 

nätdejtande var det som gjorde att vi blev uppmärksamma på att nätdejting inte var helt 

accepterat. Det som gjorde att vi uppfattade att det finns en form av skam med att nätdejta var 

just på grund av att våra informanter gärna ursäktade sig och ville tona ner deras delaktighet 

på dejtingsidorna.  

Det framkom även att man i interaktionen med andra nätdejtare online inte kunde vara sig 

själv till hundra procent. Det fanns en känsla av att man var begränsad i sin förmåga att 

uttrycka sig via tekniska kommunikationsmedier. Samtidigt vill man vara helt sanningsenlig i 

interaktionen med andra nätdejtare så att det inte ska bli några missuppfattningar när man väl 

får till ett möte ansikte mot ansikte.  

Vi la också märke till att de av våra informanter som var över 30 år framhöll att de hade gett 

upp om att träffa någon i bekantskapskretsen. Här drar vi slutsatsen att om man är lite äldre 

ser man större svårigheter i att träffa en partner via vänner och umgänge. Vi ser kopplingar 

mellan normen i samhället om att det inte är helt accepterat att vara ensam och att det är 

anledningen till att människor både nätdejtar och upplever ett behov av att ursäkta sig för att 

de nätdejtar. Det finns en risk att man uppfattas som ensam om man behöver använda sig av 

nätdejting. Därav känner man behovet av att komma med ursäkter för att man nätdejtar.  

 

En positiv påverkan som nätdejting för sig är att man känner att man inte är ensam i sin 

situation. På grund av det stora utbud som finns kan en känsla väckas av att det finns fler än 

en själv som vill träffa en partner och därmed tänds ett hopp om att kunna träffa någon.  

 

En fördel med nätdejting ansågs, av våra informanter, vara att de själva har möjligheten att 

kunna styra vilka de tar kontakt med. Det sågs som tidsbesparande att själv kunna sålla 

bort  de som man inte såg som intressanta eller attraktiva. Det visade sig även att våra 

informanter lägger stor tankeverksamhet bakom hur de själva framställer sig på sin profil. Hur 

man marknadsför sig själv på nätet beror ofta på hur och vad man värderar hos andra. Det 

man söker hos andra är viktigt att själv framhålla på sin profil. Det visade sig att om man har 

en bra utbildning eller ett bra jobb med lite högre status så är det viktigt för en själv att 

marknadsföra detta eftersom att man då oftast söker detsamma hos sin partner. Det finns ett 

samband mellan vad man söker hos andra och hur man marknadsför sig själv. Det är en 
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balansgång mellan att man vill vara så pass unik att man skiljer sig från mängden samtidigt 

som man inte vill sticka ut allt för mycket. De vill framhäva sina bästa jag och sticka ut så att 

de inte riskerar att bli en i mängden. Vi drar paralleller med Baumans (2009) teori om 

varukonsumtion då vi ser nätdejtingsidorna som en kommersiell marknad där människorna 

blir till varor som ska konsumeras. Det finns en medvetenhet om detta hos informanterna då 

de uttrycker att det är en fördel samtidigt som det är en nackdel att kunna sålla bort och 

avfärda människor likt varor som inte duger. Risken finns då att man går miste om en 

potentiell framtida partner på grund av att det är så pass enkelt att avfärda människor som inte 

faller en i smaken vid just det ögonblicket. 

 

7.1 Slutreflektion 

Efter att ha arbetat med denna studie så har vi fått en vidgad syn på fenomenet nätdejting. 

Eftersom att vi gick in i detta utan egen erfarenhet av området så har denna studie bidragit till 

att vi har fått en större förståelse och en bredare kännedom om det växande fenomenet 

nätdejting.  

 

Vår förförståelse var att det utvecklades djupare relationer på nätet innan man träffades 

ansikte mot ansikte än vad det visade sig att de egentligen gör. Vi trodde även att det skulle 

vara lättare att utveckla en relation med någon när man har möjligheten att prata bakom en 

skärm då vi tänkte att det var enklare att uttrycka sig då. Något annat som gjorde oss 

förvånade var att fenomenet nätdejting fortfarande är så pass tabu och så svårt att prata öppet 

om att man gör. Vi hade uppfattningen om att det var ett så pass stort och utvecklat fenomen 

att det var helt accepterat att nätdejta och att träffa någon via nätet.  

Dock kan vi inte dra några generella slutsatser kring detta eftersom vårt resultat enbart baseras 

på våra åtta informanter.  

 

7.2 Förslag till framtida studier 

För att kunna dra mer generella slutsatser så hade man behövt göra en mer omfattande studie 

om fenomenet nätdejting. Ett förslag hade kunna vara att även använda sig kvantitativa 

metoder så som enkäter för att få en bredare bild som man sedan kan följa upp med kvalitativa 

intervjuer för att få en djupare förståelse.  
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Intervjuguide 

Fenomenet nätdejting: 

 Varför tror du att fenomenet nätdejting blivit så stort som det blivit? 

 

Egna erfarenheter/upplevelser av fenomenet nätdejting: 

 Hur kommer det sig att du började nätdejta? 

 Vilka fördelar tror du att det finns för just dig med att nätdejta? 

 Vilka nackdelar menar du att det finns för dig med att nätdejta? 

 Hur upplever du skillnaden med att dejta på nätet och att dejta på traditionellt sätt? 

 Tycker du att det är lättare/svårare att först lära någon bakom en skärm än vad det 

skulle varit att träffas ansikte mot ansikte?  

 Hur mycket lär du känna en annan människa på nätet innan ni träffas ansikte mot 

ansikte? 

 Har du några erfarenheter av att människan du träffat online inte stämmer överens när 

ni väl träffas offline?  

 Upplever du att de erfarenheter som du skaffat dig när du nätdejtat ändrat ditt beteende 

när det gäller dejting? 

 Känner du att du vågar vara mer öppen mot människor när du nätdejtar jämfört med 

vad du hade varit om du dejtade på traditionellt vis?  

 Upplever du att det är lättare att öppna sig för någon över nätet än vad det hade varit o 

ni träffats ansikte mot ansikte? 

Att marknadsföra sig själv: 

 Hur tänker du när du skapar din profil på nätet? 

 Har du foto på dig själv i din profil?  

 Om ja, hur tänker du kring vilken typ av bild som du lägger ut på dig själv? 

 Vad tycker du är viktigt att lyfta fram hos dig själv via din profil? 

 Vad tycker du är viktigt att andra lyfter fram om sig själva i sin profil för att det ska 

tilltala dig?  
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 Skulle du kunna tänka dig att ta kontakt med någon som inte har ett foto via sin profil? 

 Hur pass sanningsenlig är du när du skapar din profil? 

 

Utbudet av profiler (diskussion)  

 Hur påverkas man som nätdejtare av det stora utbudet av andra nätdejtare? 

 Upplever du att det blir lättare/svårare att träffa någon med tanke på det stora utbud 

det finns på nätdejtingsajter? 

 Är det något mer som du vill tillägga? 
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