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Sammanfattning 

Internetdating är ett relativt nytt fenomen som ökat i popularitet de senaste åren. Men det 
finns inte så mycket svensk forskning omkring det området. Internetdating verkar i teorin vara 
ett bra sätt att träffa kärleken. Studiens syfte är att förstå personers upplevelse av 
internetdating. Frågeställningen som finns är hur upplever yngre vuxna internetdating? 
Studien är gjord med den hermeneutiska metoden där en av grunderna är att försöka förstå 
fenomen. För att förstå det hermeneutiska sättet att arbeta så har jag bland annat använt mig 
av Per Johan Ödmans bok Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik.  De 
teoretiska utgångspunkter jag använt mig är Anthony Giddens och då den rena relationen/det 
rena förhållandet och Manuell Castells och hans teorier om internet. Men också Francesco 
Alberonis teorier om förälskelse och kärlek. I resultatet framkommer att respondenterna 
upplevt mest nackdelar med internetdating. Bland annat att människor inte alltid är 
sanningsenliga på internet. Och att detta först kommer fram när personer träffas i 
verkligheten. En effekt som framkommit är att internetdating kan leda till en känslokyla kring 
att dejta och försöka träffa kärleken. Detta leder till att en person har fler kortvariga 
förhållanden. Sammanfattningsvis så visar resultatet på att internetdating inte alltid bidrar 
med fördelar för personer aktiva med detta och att effekterna är många. Där vissa är 
allvarliga.  

Nyckelord: Internetdating, hermeneutik, effekter, nackdelar, relationer.  
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1. Inledning 

Tanken är att denna uppsats ska utgå ifrån fenomenet internetdating och människor som är 
aktiva eller har varit aktiva inom det området. Jag har valt ämnet av flera orsaker. En av 
anledningarna är att internetdating är ett förhållandevis nytt sätt att träffa kärleken på och det 
existerar inte så mycket svensk forskning kring det fältet.  Inriktningen internetdating känns 
även relevant som uppsatsämne bland annat för att sökandet efter kärleken och någon att dela 
sitt liv med verkar vara viktigt för människor. Men ändå så är singelhushållen i åldrarna 18-64 
år, nära 1,9 miljoner, detta enligt SCB1. Det är också av intresse eftersom internet kan skapa 
en mängd olika slags relationer och det kan vara intressant att få se vilka slags relationer som 
kan uppkomma på internet.  

Anledningarna till valet av ämne är många. Bland annat så är det fascinerande på grund av att 
dating generellt sätt verkar har blivit som en industri. Exempel på detta är ett företag som 
heter Shake my world, de har tagit dating ett steg längre. De har en sida där singlar kan bli 
medlemmar, söka på andra personers profiler och skicka meddelanden till människor som 
känns intressanta. Men samtidigt så erbjuder de en mängd aktiviteter som sker ute i 
verkligheten. Bland arrangemangen finns brännboll på Djurgården i Stockholm, kryssningar 
för singlar, klättra klättervägg, dating walk och kulturella tillställningar 2. Människor anmäler 
sig och så blir de en slags grupp date med andra singlar som delar intressen. Detta intresse kan 
till exempel vara motion. Internetdating har på så sätt tagit steget ut i verkligheten på ett 
intressant vis. 

Det låter så bra och enkelt att vara aktiv med internetdating. Möjligheterna att träffa någon 
verkar vara oändliga, om man ser till mängden datingsidor som finns på internet. Men det kan 
inte bara vara positivt att befinna sig i cyberrymden. Internet och dating där borde inverka 
människan på något sätt. Dessa tankar är bra anledningar till att skriva en uppsats om 
internetdating och titta på aspekter kring personliga konsekvenser med internetdating, om det 
finns några. Det är ett ämne i tiden eftersom internetdating verkar bli populärare. Att då som 
jag välja internetdating och försöka förstå hur människor upplever internetdating känns som 
ett aktuellt ämne.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur internetdating upplevs av personer som är eller har 
varit aktiva med det. Personerna som avses är yngre vuxna och den målgruppen är vald av 
olika anledningar. En anledning är att det var personer i 30-årsåldern som fanns i min närhet 
och därmed tillgängliga. En annan orsak är att jag bara hade möjlighet att få med en person i 
en annan ålderskategori och då hade urvalet blivit ännu skevare. En persons upplevelse 
kändes då inte relevant utan bättre med 5 personer i samma ålderskategori. 

1.3 Frågeställning 

Hur upplever yngre vuxna internetdating?  

 

 

 

                                                            
1 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_04_A01BR1001.pdf 
2 http://shakemyworld.com/about_shake_my_world 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen startar med en inledning där jag förklarar varför internetdating valdes som ämne. 
Efter är det syfte, sedan frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att förstå hur internetdating 
upplevs av yngre vuxna. Nu har vi nått till bakgrunden där internetdating behandlas ur olika 
vinklar. Efter det kommer tillvägagångssätt på en datingsida. Där skriver jag om hur 
tillvägagångssättet med internetdating kan se ut. Sen kommer metoden och den kvalitativa 
metoden. Även varför jag valt den ansatsen i uppsatsen. Nästa del är Hermeneutik och 
underrubriken är Varför hermeneutik? Där tas det upp varför jag valde hermeneutik som 
uppsatsens metod. Nu kommer historik, där jag pekar på att den hermeneutiska metoden är 
gammal. Sedan är det hermeneutiska metoden där det förklaras viktiga aspekter för 
hermeneutiken. Sen kommer förförståelse och hur den tillsammans med hermeneutiken kan 
bli en förståelse. Nästa del i uppsatsen är analysförfarandet, efter det kommer mitt 
analysförfarande. Sen kommer genomförande, där jag bland annat tar upp hur arbetet gått 
tillväga.  

Tidigare forskning kommer sen. Den innehåller underrubrikerna sociala nätverk, för och 
nackdelar med internetdating, effekter, relationer/social interaktion och tid. Sen är det 
sammanfattning av den tidigare forskningen.  Nu kommer teoretiska utgångspunkter. Den 
delen startar med en inledning till teoretiska utgångspunkter som beskriver varför teorierna är 
valda till uppsatsen. Jag går igenom varje teori och börjar med Anthony Giddens om den rena 
relationen/ rena förhållandet. Sedan kommer Francesco Alberoni och hans teorier om 
förälskelse och kärlek. Avsnittet avslutas med Manuel Castells om internet. Sist i denna del 
finns en sammanfattning av teoretiska utgångspunkter. Sedan kommer Resultatet av 
uppsatsen. Sen kommer presentation av intervjupersonerna. Sedan kommer tema ett som är 
intentioner. Där tas det upp vilken grundtanke respondenterna hade med internetdating. Nästa 
tema är för och nackdelar. Där tas det upp om det som vart bra och dåligt med internetdating. 
Efter det kommer effekter som behandlar om internetdating medfört några effekter. Sista 
temat är internet och verkligheten och handlar om skillnaden mellan olika fenomen i 
verkligheten och internet. Hela resultatet avslutas med en resultat sammanfattning. Nästa steg 
är resultat diskussion och börjar med att jag diskuterar resultatet i kontext till uppsats syfte. 
Den delen heter resultat och uppsats syftes diskussion. Sedan kommer diskussion utifrån 
teoretiska utgångspunkter. Denna del är uppdelad efter teoretikernas namn, Alberoni, Giddens 
och Castells. Uppsatsens sista delar är diskussion efter tidigare forskning och kritisk 
diskussion.  När den tidigare forskningen diskutera så görs det på ett sätt för att visa på hur 
mitt resultat har en plats bland forskningen och är indelad i kategorierna, för och nackdelar, 
effekter, relationer/social interaktion och tid och sociala nätverk. Den kritiska diskussionen tar 
upp sådant som jag inte är nöjd med. Den avslutande delen är vidare forskning.  
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1.5 Bakgrund 

Internet dating är ett relativt nytt fenomen som vuxit fram i kölvattnet av internets genomslag 
i västvärlden. Det är en produkt av det IT-samhälle som idag är dominerande och en dator 
finns i var mans hem. Enligt SCB och ett pressmeddelande från dem våren 2009 så hade 89 % 
av hushållen i Sverige tillgång till internet i hemmet. Åldrar på de som hade dator med 
internetuppkoppling var 16-74 år3. Det är då inte konstigt att det år 2008 var så att varannan 
person i Sverige som är singel har valt internet som forum för att eventuellt hitta kärleken4 . 
Vid en Google sökning på orden Internet dating sidor och med sökalternativet bara sidor på 
svenska blir resultatet 8500 träffar, där sidorna är relaterade till internet dating på olika sätt.  

Det finns idag en mängd olika sidor där en person kan träffa en eventuell partner. Vissa är 
specialiserade som till exempel www.mulligt.se där killarna och tjejerna som söker partner är 
i storlek XL. Sidan innehåller personer som föredrar tjejer eller killar som är lite större. Denna 
sida är gratis för tjejer. Men killar är tvungna att betala, om de vill kunna skriva meddelanden 
till tjejer. Det finns även sidor för homosexuella. Den enda svenska sida jag finner vid en 
Google sökning är www.gay-parship.se som är en vidareutveckling av www.parship.se. Båda 
dessa kostar pengar. Men har en filosofi att innan en profil läggs upp så gör den blivande 
medlemmen ett personlighetstest. Sedan matchar sidan personens profil med andra passande 
partners. Personlighetstestet avgör vilka som personen passar ihop med. Det är gratis ända 
tills en person vill börja skriva med en annan individ. Då blir man premium medlem, och 
detta kostar pengar. Detta gäller både för homosexuella som heterosexuella. 5. 

 Fenomenet har också nått personer över femtio år. Detta genom sidan www.dax.se som är 
inriktade mot personer i en viss ålderskategori. Den sidan riktar sig specifikt emot personer 
över femtio år. Men detta är även ett community6 där du kan göra mycket mer än att bara 
träffa män eller kvinnor. Där kan man bland annat ha diskussioner med andra, dela matrecept. 
Utöver dessa communities med en dating funktion och datingsidor, så finns det ställen som 
inte har en speciell inriktning. Dessa är till exempel www.spraydate.se och 
www.mötesplatsen.se.  Mötesplatsen är en av de största på marknaden med ett medlemsantal 
på 140 000 men det medlemsantalet är baserat på personer från Sverige och Norge7. 
Mötesplatsen tar betalt för sina tjänster. www.spraydate.se är gratis och har många 
medlemmar, enligt deras hemsida så har de mellan 700 000 och 800 00 medlemmar. Nu är det 
svårt att lita på dessa siffror eftersom det är hemsidorna själva som berättar hur många 
medlemmar som finns. Speciellt gäller detta spraydate eftersom de på ett ställe på hemsidan 
påstår att de har 700 000 medlemmar och på ett annat ställe har siffran ändrats till ca 800 000 
medlemmar. 8 Skillnaderna mellan de olika sidorna verkar inte vara stora. Olikheterna verkar 
mer vara vilken målgrupp sidan vänder sig till, om sidan är gratis och medlemsantal.  

Men detta då att använda internet som ett verktyg för att hitta kärleken, vad handlar det om? 
Bland annat så är kärleken är inget nytt fenomen, inte heller att träffa en person, vilja bli kär 
och skaffa familj. Det är dock den moderna bilden av hur 2000-talets människor går tillväga. 
Tidigare var inte kärleken ett element i äktenskapen utan något som kunde växa fram under 
åren. På medeltiden och framåt ingick människor i äktenskap av andra anledningar än känslor 
                                                            
3 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285627.aspx 
4 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/ingen-svar-match-att-hitta-partner-pa-natet_1059793.svd 
5http://kwb.parship.se/editorial/this_is_parship/how_it_works/index.html?pscode=01_810_32006_0008_0001_0001_1025-148009062-
147177505 
6 Community är en slags mötesplats på internet och dessa kan ha olika intresseinriktningar 
7 http://www.motesplatsen.se/information/om-motesplatsen.aspx 
8 www.spraydate.se 

http://www.mulligt.se/
http://www.gay-parship.se/
http://www.parship.se/
http://www.dax.se/
http://www.spraydate.se/
http://www.mötesplatsen.se/
http://www.spraydate.se/
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för en annan person. Deras mål med att gifta sig kunde vara att behålla familjeförmögenheten 
i släkten, föda barn för att få mer arbetskraft till exempelvis jordbruket9. På 1700-talet skedde 
en förändring och den romantiska kärleken började bli en del av människans liv. Det var 
början av den allmängiltiga synen att en relation mellan människor ska grundas på närhet och 
emotioner, som är rådande idag10. 

Sätten att träffa en potentiell partner har också förändrats, inte bara att kärleken ska ingå i ett 
förhållande. Förr i tiden var äktenskapen många gånger arrangerade och initierade av 
släktingar till personerna som senare skulle ingå ett äktenskap11. Idagens moderna västvärld 
väljer människor själva sin partner. Personer kan träffas och kärlek kan uppstå mellan dem på 
krogen, på jobbet, via vänner eller fenomenet internet dating. Som denna uppsats ska handla 
om.  

1.6 Tillvägagångssätt på en datingsida 

Hur kan processen till att träffa kärleken se ut på en internetdating sida?  Det följande är något 
av en standard beskrivelse och även en utopisk bild i förfarandet. Den här delen är sprungen 
ur mina egna erfarenheter från internetdating och baserad på de gånger en kontakt slutat med 
en date ute i den verkliga världen. Det är också en del av den förförståelse som jag har för 
fenomenet internetdating. 

 När en person har bestämt sig för att börja med internetdating är det första steget att välja en 
sida och bli medlem. Det vanligaste tillvägagångssättet är att det läggs upp en profil där 
personen berättar om sig själv. Vad den söker på sajten och dess personliga intressen. En bild 
föreställande sig själv är vanligt att personen har. Nästa steg kan vara att söka på andra 
människors profiler.  Om det är någon som faller personen i smaken så skickas det iväg ett 
meddelande och förhoppningsvis blir det besvarat. I en perfekt värld trillar det ner ett 
meddelande från personen som den andre hört av sig till. Nu kan de personerna börja skicka 
meddelanden till varandra. Efter ett tag när det känns rätt för personerna, så kan MSN12 
utbytas. Personerna kan då föra mer regelrätta samtal med varandra. Nu säger vi att även 
denna kontakt känns bra och intresset för den andra personen bara har ökat. Då kan det vara 
dags att föreslå en date.   

Ett introduktionstelefonsamtal kan vara bra innan personerna träffas. Detta för att det är svårt 
att verkligen få en bild av en annan person bara genom att samtala via MSN eller via 
meddelanden, på sidan som de fann varandra på. Om det nu fortfarande känns bra efter ett 
samtal så bestäms en date och personerna träffas och kollar läget. Det bästa scenariot då är att 
daten blir lyckad och personerna känner att det finns potential. De beslutar sig för att träffas 
igen. Ett tillägg till detta och som tillhör fenomenet med dating är att många gånger sker det 

                                                            
9 Giddens, A, Sociologi, Studentlitteratur, 5:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2006, Sid 193-194 
10Giddens, A, 2006, sid 194 
11 Giddens, A, Modernitet och självidentitet, Daidalos, Göteborg, 2002, Sid 111 
12 MSN är ett chattprogram skapat av Microsoft. Du har en mail- adress kopplat till denna och lägger till andra personer på din MSN och kan 
då prata med dem. 
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en eller två dater men inget mer efter det.  Det kan vara beroende av att de rätta känslorna inte 
upplevts. Eller kanske en känsla av att det inte funnits något att bygga på.   

Internetdating verkar vara ett enkelt sätt att träffa nya människor och eventuell partner. Det är 
också ganska tidseffektivt eftersom du många gånger ganska snabbt kan känna om den du 
pratar eller skriver till verkligen är något för dig. Om det inte känns okej så är det bara att gå 
vidare till nästa person som verkar vara av intresse. Nu är det här en idealiserad bild av hur en 
kontakt kan ske och en date bestäms. Ibland tar det tid innan det dyker upp en person som är 
intressant nog att börja skriva meddelanden till och det är inte säkert att personerna når det 
stadiet med MSN för att det redan innan det inte känns toppen med den andra personen. Är 
personen ärlig och har lite ruter i sig så får den förklara varför kontakten kommer att brytas. 
Men många gånger så blir det så att kontakten rinner ut i sanden och personen/personerna går 
vidare. Internet dating är ibland lite av ett spel och en realistisk syn på fenomenet kan behövas 
för att lyckas med att hitta sin partner.  

2. Metod 

2.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats i uppsatsen. Detta för att den kvalitativa 
metoden utmärks av närheten till det som det forskas omkring och att det finns en subjekt-
subjekt relation mellan forskaren och undersökningsobjektet. För att nå den punkten där det 
blir en subjekt -subjekt relation så ska forskaren försöka sätta sig in i den andres situation. 
Men även försöka se världen ur undersökningsdeltagarnas perspektiv. Detta för att försöka 
skapa en djupare bild av det som är föremål för forskningen13 Detta jämfört med den 
kvantitativa metoden som i sin tur kännetecknas av att det finns ett subjekt - objekt 
förhållande till det som undersöks. Undersökningen sker även på avstånd utan närhet till 
undersökningsobjektet14.  

Jag tycker att den kvalitativa metoden passar bättre med vad jag vill med uppsatsen. Att 
försöka förstå hur människor upplevt internetdating. Jag vill åt en människas upplevelse kring 
ett fenomen och då passar den kvalitativa metoden bättre. Eftersom den kan bidra till en bättre 
föreställning omkring en persons situation. Detta eftersom data som framkommer med en 
kvalitativ metod ämnar visa på en helhetsbild av något. Denna bild möjliggör en ökad 
förståelse för sociala processer. Men bidrar också till en bättre uppfattning för någons 
livssituation15. Den kvantitativa metoden ger mer avspegling av kvantitativ variation. 
Kvantitativ metod förklarar även mer olika företeelser än skapar förståelse för något i 
samhället16 

2.2 Hermeneutik  

Hermeneutik innebär tolkningslära. Där en forskare studerar, tolkar och försöker förstå 
grundläggande fenomen för människan17  

 

                                                            
13 Magne Holme, I & Krohn Solvang, B Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund, 2006, sid 92-93 
14 Magne Holme, I & Krohn Solvang, B, 2006, sid 151 
15 Magne Holme, I & Krohn Solvang, B, 2006, sid 79 
16 Magne Holme, I & Krohn Solvang, B, 2006, sid 78 & 87 
17 Patel, R & Davidson B, Forskningsmetodens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund, 
1994, Sid 25 
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Varför hermeneutik? 

Hermeneutiken är vald som ansats i denna uppsats av flera olika anledningar. En av orsakerna 
är att genom användandet av hermeneutiken så finns det en möjlighet för forskaren att få reda 
på hur det är att vara människa i en situation och i ett givet sammanhang18 Eftersom en av 
grunderna i uppsatsen är att förstå hur internetdating upplevs av människor så passar 
hermeneutiken som metod. Detta på grund av forskaren kan få reda hur det är för personer 
som är eller har varit involverade i internetdating. Alltså en person i en situation i ett givet 
sammanhang. Ett annat av målen med uppsatsen är att skapa en förståelse för vad 
internetdating kan innebära för människor. Då fungerar hermeneutiken ypperligt, eftersom 
metoden till viss del handlar om att förstå min och andra människors verklighet och 
livsvärld19. 

 Historik 

Hermeneutik är en gammal metod som har sitt ursprung i antikens Grekland. Under antiken 
och den hermeneutik som fanns då baserades på tydning, råd och maning. Meningen med den 
sortens hermeneutik var att penetrera människors liv och återgav det som var rådande för de 
människorna. Hermeneutiken har utvecklats sen antikens Grekland. Ett exempel är att på 
1500-talet började präster använda sig av en hermeneutisk ansats för att tolka och förstå 
bibeltexter. Tolkning för en hermeneutiker är en kunskapsform och som innebär att texter och 
handlingar görs förståeliga för alla20. Senare på 1700-talet så kom hermeneutiken att vidgas 
från att det var präster som använde sig av metoden till att vara en icke religiöst bunden 
tradition. Nu ändrades och inriktningen till en viss del. Förut var fokuset tolkning men nu blev 
det mer fokus på den förståelse som också är av stor vikt i dagens moderna hermeneutik21 
Förståelse för en hermeneutiker innebär att få insikt om ett fenomen22 

 Hermeneutiska metoden 

Den hermeneutiska metoden innefattar fyra olika teman och kan sägas vara grunden inom 
hermeneutiken. De fyra utgångspunkterna är förståelse, förförståelse, förklaring och 
tolkning23. Intresset som en hermeneutisk forskare har för förståelsen handlar om att försöka 
öka förståelsen mellan och för människor.24 Det som ska förstås kan vara personers 
livssituation, min som andras och människors handlingar25. Förståelsen innebär att begripa 
något och på det sättet kommer forskaren till insikt om forskningsobjektet. Den som forskar 
når då en djupare kunskap som också har effekter på forskaren själv26. En annan del inom 
hermeneutiken är den horisontsammansmältning som bör vara en del av ett hermeneutiskt 
arbete. Horisontsammansmältning handlar om hur forskarens förståelse smälter samman med 
en annan kunskap om det ämne som studeras. En ny förståelse skapas av de två olika synerna 
på förståelsen för ett ämne27. De olika förståelsehorisonterna som finns i samhället och som 

                                                            
18 Ödman, P-J, 2004,sid 71                                          

19 Ödman, P-J, Tolkning, förståelse och vetande. Hermeneutik i teori och praktik, Norstedts akademiska förlag, Göteborg, 2007, sid 25 
20 Ödman, P-J, 2007, sid 55 
21 Ödman, P-J, 2004,sid 72-73 

22 Ödman, P-J, 2004, sid 74 
23 Ödman, P-J, 2004, sid 74 

24 Ödman, P-J, 2007, sid 55 
25 Patel, R & Davidson B, 1994, Sid 25 
26 Ödman, P-J, 2004, sid 74 
27 Ödman, P-J, 2007, sid 11 
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delas av människor är sammanhängande med tradition. Tradition kan beskrivas som det en 
person tror på och lever efter28 

 För att nå denna ökade förståelse för mig själv och för andra så använder hermeneutikern 
tolkning, som kommer att avhandlas längre fram i metoddelen. För att en hermeneutiker ska 
kunna komma fram till en förståelse så utgår denne person från sin förförståelse. 
Förförståelsen kan vara tankar, intryck, känslor, kunskap om fenomen i samhället. Persons 
förförståelse är baserad på ”tradition.” Det innebär att den kunskap om samhället, livet och 
människorna kommer ifrån de normer som personen lever efter. Men även vad personen 
tilldelar de olika fenomen för betydelse29. Förförståelsen har många funktioner inom 
hermeneutiken och är inte bara grund för den ökade förståelse som ska nås. Utan bland annat 
använder sig forskaren av den privata förförståelsen när personen närmar sig 
forskningsobjektet och den kunskapen är en positiv tillgång för att nå en förståelse för 
forskningsobjektet 30.   

Men den personliga förförståelsen är ändå inte komplett, utan meningen är att förförståelsen 
ska bli till en förståelse31.  För att nå en förståelse eller öka förståelsen använder sig 
hermeneutikern av tolkning. Att tolka innebär inom hermeneutiken att ange betydelser och 
sker när forskaren inte förstår verkligheten som denne befinner sig i. Alltså när förförståelsen 
inte är tillräcklig.32 Det som kan tolkas är bland annat hur människors liv och existens 
uttrycks i handlingar, i talat eller skrivet språk33. När en person tolkar så innebär det i sig en 
tolkningsakt och denna består av två olika aspekter. Att frilägga mening och att tilldela 
mening. När forskaren tilldelar forskningsmaterialet mening så innebär det att man startar i 
nuet och blickar framåt. Detta för att kunna frigöra något nytt eller skapa något nytt.  
Friläggandet av mening innebär att forskaren är i nuet och rör sig mot det förgångna för  att  
förstå34 

Det finns två olika former av tolkning, existentiell tolkning och tolkning av yttre verklighet. 
Enligt Ödman så handlar tolkning av yttre verklighet eller historisk hermeneutik att tolka det 
som faktiskt hände. Ödman menar att den andra formen, existentiell tolkning, är ett sätt att 
förstå företeelser och handlingar som är utförda av en människa. Hur handlingen uttrycks 
beror på den människans livssituation. Den tolkning som jag kommer att stödja mig på är den 
existentiella tolkningen eftersom användningen av den innebär att forskaren försöker förstå 
fenomen och agerande utifrån en persons existentiella läge35. Alltså personens liv, vill jag 
påstå att den tolkningsformen syftar på. Detta eftersom jag tittar på människors livsvärld i 
uppsatsen. 

Det sista grundantagandet inom hermeneutiken är förklaring. Ödman menar att tolkningen 
som görs bidrar med en förklaring. Men även att en tolkning bygger på en förklaring36 
Förklaringen innefattar också ett klargörande av olika saker. Det som behöver tydliggöras kan 
vara sammanhang och relationer mellan begrepp och företeelser.  Detta är sammanhängande 
med hermeneutikerns vilja att förstå. För att förstå så måste en del obegripliga fenomen 
klargöras men också tvärtom. För att forskaren ska kunna förklara så måste den personen även 

                                                            
28 Ödman, P-J, 2007 sid 50 
29 Ödman, P-J, 2007, sid 25-26 
30 Patel, R & Davidson B, 1994, Sid 25 
31 Ödman, P-J, 2004 Sid 7 
32 Ödman, P-J, 2007, sid 71 
33 Patel, R & Davidson, B, 1994 sid 25-26 
34 Ödman, P-J, 2007, sid 59 
35 Ödman, P-J, 2007, sid 68-69 
36 Ödman, P-J, 2004, sid 75 
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ha förstått det som ska redas ut.37 Anledningen till att förklaring är en grundläggande del av 
hermeneutiken handlar om att forskaren måste förklara för att uppnå en förståelse. Det som 
förklaras kan vara en text som inte är begripbar och behöver omtolkas för att den ska förstås 
av alla människor. Detta kallas för förklarande tolkning och används förutom i föregående 
exempel även av forskaren genom att dennes data kan jämföras med andra texter för att nå en 
förståelse38.  

 Förförståelse 

Min förförståelse inför fenomenet internetdating och eventuella konsekvenser och effekter 
sprunget ur detta är bara min egen syn på saken. Det finns inget som säger att just den eller 
det jag upplevt överensstämmer med andra personers upplevelser. Jag har min bakgrund som 
33-årig, västerländsk kvinna. Detta påverkar min uppfattning om olika fenomen i samhället. 
Det jag vet och förstår innebär inte automatiskt att andra människor ser på saker på ett 
liknande sätt. Jag har med mig en viss tradition, där äktenskapet och familjen är viktig. Jag 
har blivit indoktrinerad till att anse att tvåsamheten är något som man ska leva i. Men detta är 
också varför jag valt hermeneutiken som metodologisk ansats i uppsatsen eftersom den 
tradition jag bär med mig kan med hermeneutiken förändras. Detta genom att den 
förförståelse som min tradition grundar sig i sammansmälter med den förståelse som jag 
ämnar ta reda på i uppsatsen. Jag har på grund av min erfarenhet viss kunskap om 
internetdating och det ger ett naturligt intresse för ämnet och då passar den hermeneutiska 
metoden bra. Ett annat argument till varför hermeneutiken är vald som ansats baseras på det 
faktum att jag har en viss insikt om ämnet internetdating men känner att den kan fördjupas 
och bli en bättre förståelse.   

 Analysförfarande 

Inom hermeneutiken så ”använder” man sig av den hermeneutiska spiralen eller cirkeln och i 
denna process ingår de fyra grundmomenten som tidigare tagits upp. Den hermeneutiska 
spiralen och cirkeln är två separata processer som båda ska leda till en ny och utvidgad 
förståelse för det som undersöks.39 Den hermeneutiska cirkeln kan liknas vid en figur som 
visar hur tänkandet, förståelse och tolkning fungerar i det praktiska arbetet40 Men den 
hermeneutiska cirkeln innebär också att forskaren går mellan hel och del i det insamlade 
materialet. Detta för att få en helhetsbild av det som studeras.41  

Den hermeneutiska spiralen handlar om att den är mer öppen och inte sluten som den 
hermeneutiska cirkeln. Vid ett arbete efter den hermeneutiska spiralen så finns det inte heller 
någon specifik startpunkt utan forskaren börjar istället processen någonstans i materialet där 
denne finner något som är av intresse. Ett arbete efter den hermeneutiska spiralen innebär 
även att forskaren pendlar mellan teorier, tolkning, hel, del, förståelse, ny tolkning och ny 
förståelse. Detta för att på så sätt nå ny kunskap och få ett resultat av det som undersökts42 

Skillnaden mellan den hermeneutiska spiralen och cirkeln ligger i att den hermeneutiska 
spiralen bättre beskriver de svängningar som forskningsmaterialet går igenom. Den 
hermeneutiska spiralen visar också tydligare på hur forskaren pendlar fram och tillbaks i 
materialet för att skapa ett resultat och förståelse. Medans den hermeneutiska cirkeln är mer 

                                                            
37 Ödman, P-J, 2004 sid 75 
38 Ödman, P-J, 2007, sid 75 
39 Ödman, P-J, 2004, sid 77 
40 Ödman, P-J, 2007 sid 100 
41 Starrin, B & Svensson, P-G, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund, 2007 sid 82 
42 Starrin, B & Svensson, P-G, 2007 sid 88-89 
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statisk och stel och inte visar på vilken process det är att arbeta hermeneutiskt43 Jag valt att 
arbeta efter den hermeneutiska spiralen eftersom den kan ge en större bild av frågan som 
forskaren försöker förstå. Men också av anledningen att spiralen hela tiden gör att det blir en 
utökning och precisering av materialet som ska förstås och tolkas.44  

Vid ett hermeneutiskt arbete så startar hela processen med forskarens personliga förförståelse 
inför ämnet. Denna förförståelse ger forskaren vägledning i början och även möjlighet till en 
startpunkt45 När den första tolkningen av insamlat material görs så är det inte ovanligt att 
forskaren upptäcker att den förståelse som personen trodde sig ha inte är fullständig. Det beror 
på att förförståelsen kring ämnet inte är helt utvecklad och kunskaperna är inte tillräckliga. 
Forskaren går igenom materialet igen för att få grepp om det som inte förstås. Detta görs för 
att forskaren ska ta reda på vilken relation tolkningen har till helheten. Forskaren arbetar hela 
tiden mellan del och helhet och låter dem belysa varandra. Under arbetets gång förändras 
forskarens perspektiv och förförståelse. Till slut så presenteras en ny förståelse i en ny 
tolkning. Sedan forsätter forskaren att arbeta på det sättet46 

En hermeneutiker vandrar hela tiden mellan del och helhet i sin analys47. Detta för att finna 
nya perspektiv och i slutändan en större förståelse för ämnet. Men även en förändrad och 
förbättrad förförståelse48.  Att gå mellan del och helhet är som att lägga ett pussel. Det börjar 
planlöst med en liten bit och forskaren försöker få ihop den med en annan. Men de 
bitarna/delarna passar kanske inte ihop så då blir det att gå tillbaks och försöka med nya bitar 
som ska bli en bild. Plötsligt är det flera delar som passar ihop och det bildas kluster av bitar. 
Då fortsätter man och plötsligt så kan klustren sättas ihop och till slut så är det en fullständig 
bild49.    

Mitt analysförfarande 

Som tidigare nämnts så är min analys av materialet gjord i andan av den hermeneutiska 
spiralen. Det har inneburit att de frågor som ställdes under intervjuerna grundades genom min 
förförståelse inför ämnet internetdating. Men när intervjufrågorna gjordes tog jag även hänsyn 
till den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som jag hade börjat läsa. Detta 
gjordes för att vidga min förförståelse för internetdating. När intervjuerna var klara så 
transkriberade jag dem. Under detta moment så hade jag inget annat i tankarna än att få ner 
intervjuerna på papper. När denna del var klar behövde jag finna en utgångspunkt för själva 
analysen av intervjumaterialet. Efter att ha läst igenom transkriberingen flera gånger för att 
finna en passande utgångspunkt så föll valet på de intentioner som respondenterna hade när de 
startade med internetdating. Detta blev starten för analysen på grund av att respondenternas 
intentioner inte samstämde med den förförståelse som jag hade. Min förförståelse handlade att 
jag trodde att en persons intention med ett medlemskap på en internetdatingsida var att 
personen var där för att finna kärlek.  Men det visade sig att det inte var respondenternas 
intention utan de var medlemmar av andra anledningar. 

 Jag läste och funderade på vad respondenterna egentligen sagt i de citat som jag valt ut. 
Funderingarna blev de första tolkningarna av citaten kring intentionerna. Men dessa 
tolkningar skrevs om ett antal gånger eftersom dem inte hade en relation till helheten av 
materialet och var väldigt spretiga. Efter att jag kände att jag fått ut det jag kunde av 
                                                            
43 Ödman, P-J, 2004, sid 77-78 
44 Ödman, P-J, 2007, sid 103-104 
45 Ödman, P-J, 2007, sid 102 
46 Ödman, P-J, 2004, sid 77 
47 Ödman P-J, 2007, sid 99 
48 Ödman, P-J, 2004 sid 77-78 
49 Ödman, P-J, 2007 sid 97-98 
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materialet kring respondenternas intentioner så gick jag tillbaka till 
intervjuresultaten/materialet för att finna ytterligare upplevelser respondenterna hade 
gemensamt. Det var då jag fann att de hade en ganska negativ upplevelse kring internetdating 
och det blev ytterligare en del av resultatet. Jag tolkade dessa negativa upplevelser som 
nackdelar med internetdating. Tolkningarna i detta fall kring nackdelar med internetdating 
gjordes på samma sätt som tolkningarna kring intentionerna. Jag gick tillbaka till intervjuerna 
för att få en större förståelse för vad respondenterna egentligen sa och för att få ett grepp om 
helheten.   

Under arbetet med resultatet så pendlade jag väldigt mycket mellan syftet, citaten och hade de 
teoretiska utgångspunkter i tankarna. Detta för att resultatet skulle kopplas till de teoretiska 
utgångspunkter som jag valt. När jag i resultatet kommit fram till en tolkning och jag kände 
att den kunde kopplas till teorin så skrev jag ner den tanken som tolkningen gav mig. Detta 
för att senare kunna koppla resultat och teori till varandra. Jag nådde till slut en punkt med 
resultatet då jag kände att min förförståelse blivit större och utvecklats till en förståelse för 
andra personers upplevelse av internetdating.  

2.3 Genomförande 

Jag har gjort fem stycken semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär 
att forskaren följer en intervjuguide och det finns utrymme för respondenten att tänka fritt 
över frågorna som ställs. Själva intervjutillfället kan betecknas som flexibelt på grund av 
utformningen. Detta eftersom det finns utrymme för följdfrågor för forskaren om något 
intressant dyker upp50.  Detta är anledningarna till att jag valt att arbeta med en 
semistrukturerad intervju eftersom ämnen som dök upp under intervjuerna och jag som 
forskare kände var av vikt för uppsatsen så fanns det inget som hindrade mig att undersöka 
dessa ämnen närmare. Detta jämfört med vad en enkät hade kunnat göra för min uppsats där 
det inte finns något utrymme för respondenternas egna tankar eller funderingar. Jag kan inte 
heller notera om dem velat tillägga något som hade med ämnet att göra.  Intervjuer valdes 
också av den anledningen att det fanns en möjlighet att gå in på djupet kring respondenternas 
erfarenhet och upplevelse.  

Men intervjuer valdes också på grund av hermeneutiken där dialogen är av vikt. Ett exempel 
på vad dialogen handlar om är att personerna en intervju situation blir jämlika. Men även att 
forskaren inte tränger sig på. Utan istället låter forskaren intervjupersonen tala fritt om ämnet. 
51. Eftersom intervjuerna är semistrukturerade så tillåter de mig som forskare att 
vidareutveckla sådant som respondenterna pratar om. Det blir då mer som en dialog och som 
passar bra med hermeneutiken som metod.  

Respondenterna fick själva välja var intervjuerna gjordes. Alla intervjuer gjordes i en miljö 
utan distraherande element. En intervju gjordes hemma hos mig över en kopp te. Den tjejen 
tyckte det var en bra plats och henne spelade det ingen roll var intervjun gjordes. Intervjun 
med Mattias gjordes hemma hos honom i hans hem i Östergötland. Han ville att jag skulle 
komma till honom och göra intervjun eftersom han kan bli nervös när han skall resa 
någonstans. I hans hemmiljö kände han sig trygg och ansåg att intervjun skulle bli bättre om 
den gjordes i lugn och ro hemma hos honom. 

Intervjuerna med Jimmy och Robin gjordes hemma hos Jimmy i Stockholm. Jimmy och 
Robin är vänner och Robin tyckte det var perfekt att göra intervjun för där kunde vi få vara 
ifred. När intervjun gjordes med Robin så var inte Jimmy hemma. Jimmys intervju gjordes 
                                                            
50 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2002, sid 301 
51 Ödman, P-J 2007 sid 13-14 
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samma dag hemma hos honom under avslappnade former. Majas intervju gjordes via Skype 
och webb kamera (Skype är ett dataprogram som gör att man kan ringa gratis via internet, 
programmet tillhandhåller även möjligheten att se den andra personen via varandras webb 
kameror). Maja bor i England och därför valdes det kommunikationssättet. Hon var hemma 
när intervjun gjordes och även jag var hemma. Alla intervjuerna spelades in. Men jag hade 
också ett block där jag förde anteckningar. Det som noterades i blocket var sådana svar som 
jag kände var värda att gå in djupare på.  

Respondenterna är valda genom ett bekvämlighetsurval. Urvalet är begränsat till personer i 
30-årsåldern utan barn.  Bekvämlighetsurval innebär att de personer som väljs för att vara 
respondenter i undersökningen är personer som finns till hands och är lättillgängliga för 
forskaren. 52.  Men bekvämlighetsurval har också kriterier. Ett av dessa kriterier är att 
respondenterna till undersökningen väljs på grund av att dem har egenskaper som eftersöks av 
forskaren.53. I mitt fall sökte jag efter personer som varit eller var aktiva med internetdating. 
För mig var internetdating en egenskap som respondenterna skulle ha. Internetdating blev då 
också ett kriterium, precis som bekvämlighetsurvalet kräver. Respondenterna är alla antingen 
bekanta med mig eller vänner och valdes eftersom de fanns tillgängliga, precis som ska göras 
med ett bekvämlighetsurval.  

Jag hade kunnat göra ett annat urval. Till exempel så hade jag kunnat be människor på diverse 
internetdating sidor kontakta mig för eventuellt deltagande i uppsatsen. Det sättet kallas urval 
genom självselektion54. Det finns problem med detta och bland annat innefattar det att jag inte 
kan veta att personerna som väljer att vara med verkligen är de som de utsäger sig för att vara. 
Kurt 50 kan lika gärna vara Lisa 30. Det gör att sanningshalten blir skev. En annan nackdel 
med det tillvägagångssättet är att det kanske inte finns människor som är intresserade att vara 
delaktiga.  Jag får därför inte svar på breven jag skickat ut. Det skulle innebära stora problem 
för uppsatsen. Så pass problematiskt att det kanske inte skulle bli en uppsats.   

Ytterligare en motivering till varför bekvämlighetsurvalet är bättre jämfört med urval genom 
självselektion är att personerna som kommer intervjuas är vänner och bekanta till mig. Jag är 
ingen främling som ställer frågor om ett ämne som kan uppfattas som privat.  Detta tror jag är 
en fördel i sammanhanget. Om genomförandet hade skett med urval genom självselektion så 
hade respondenterna vart främlingar och jag bara en mystisk figur. De hade mycket väl 
kunnat bli så att de inte alltid svarat sanningsenligt. Även det faktum att personerna som blir 
respondenter kanske inte känner sig bekväma att bli intervjuade av en främling. Materialet 
blir kanske då inte tillräckligt utförligt för att nå ett bra resultat. Men detta har också med 
valet av kvalitativ metod att göra. Det eftersom den kvalitativa metoden kännetecknas av en 
närhet till de som är deltagare i undersökningen men också att ett möte ska ske ansikte mot 
ansikte55. Att då som jag göra en intervju är att göra som den kvalitativa metoden eftersträvar. 

3. Tidigare forskning 

Jag har delat upp den tidigare forskningen under 4 olika teman. Temana berör olika fenomen 
och ämnen relaterade till de olika fenomenen. De teman som jag anser framkommit ur 
forskningsartiklarna är relationer, effekter, sociala nätverk och fördelar/nackdelar med 
internetdating. 

Sociala Nätverk 
                                                            
52 Bryman, A, 2002, sid 114 
53 Bryman, A, 2002, sid 312-313 
54 Holme, I M & Krohn Solvang, B, 2006, sid 183 
55 Holme, I M & Krohn Solvang, B, 2006, sid 93 
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Sociala nätverk är sprunget ur nätverk som finns på internet. Ett nätverk är flera platser som är 
sammankopplade med varandra. En plats kan till exempel vara att företag som erbjuder 
tjänster till användare (en webb plats). Tjänsterna kan vara en sida där du har tillgång till en 
mängd olika saker, som chatt, diskussionsrum och länkar till tidningar. Ett exempel är 
Facebook som är en plats och människor kommunicerar med varandra där och det blir då en 
social nätverkssida56 Ett socialt nätverk är det som skapas när människor kommunicerar med 
varandra över internet via dessa tjänster som erbjuds av webbplatser57  

Barraket & Millsoms artikels syfte är bland annat förstå fenomenet internetdating och vilken 
roll tekniken spelar när personer formar relationer på nätet. Artikeln är kvalitativ och baserad 
på djupintervjuer med 23 personer. Barraket & Millsoms resultat pekar på att internet och 
dating sidor inte bara används för dating och sökande efter kärlek. Utan internet används även 
vid skapandet av sociala nätverk. Människor väljer att forma sociala nätverk och lära känna 
nya människor på olika communities och dating sidor. Detta på grund av att de i vissa fall har 
flyttat till en ny stad och inte är bekanta med andra människor. Internet är då en bra källa till 
att skaffa inte bara en älskare, utan även nya vänner.58  

Forskningen kring internetdating pekar på en mängd olika saker eftersom alla artiklar har haft 
olika utgångspunkter. Barraket & Millsom menar exempelvis att internet är en bra plats för att 
träffa människor utanför redan existerande nätverk. Det påstås vidare i artikeln att om 
personer skaffar sig ett nätverk på internet och träffar människor ur detta nätverk så är det bra. 
Detta eftersom personerna tar klivet ut ur deras ordinarie grupptillhörighet. Den grupp som 
personerna redan tillhör har sina egna normer. Det innebär då en frihet att träffa en annan 
människa med annan syn och andra värderingar jämfört med de personer som personen 
vanligtvis interagerar med. Barraket & Millsom menar också det finns fler fördelar med att 
träffa människor utanför personernas ordinarie cirkel. Det är positivt på grund av att det 
vardagliga livet blir mer intressant och spännande eftersom personerna träffar nya 
människor.59 

Hansson & Naess menar i deras uppsats att deras huvudsyfte att titta på Hur och varför 
människor använder sig av internet dating och hur man presenterar sig själv på internet. 
Hansson & Naess har gjort en kvalitativ studie baserad på 7 stycken intervjuer. Hansson & 
Naess, i likhet med Barraket & Millsom, kommit fram till en aspekt som rör det sociala 
nätverk som personer redan har.  De menar att internetdating ger en möjlighet till att träffa 
människor som den sökande aldrig annars skulle ha mött i verkligheten. Detta för att personer 
som denne möter rör sig i andra kretsar än vad denne i normala fall gör. Hansson & Naess 
menar också att personerna skiljer sig ifrån sådana som de i de ordinarie fallen skulle ha stött 
samman med 60. Tvärtemot vad Hansson & Naess kommit fram till så pekar Barraket & 
Millsom på att personer skapar nya relationer och nya sociala nätverk på internet men att 
dessa utgörs av personer med liknande bakgrund, värderingar och normer. Detta istället för att 
välja en ny helt gruppering med en annan uppsättning åsikter och regler än den grupp som 
personen redan tillhör.  

För och nackdelar med internetdating 

                                                            
56 Castells, M, Nätverkssamhällets framväxt, Daidalos, Göteborg, 2000, sid 349 -350 
57

Castells, M, 2000, sid 366-367 
58 Barraket, J & Millsom, S, H-W Getting it (on)line. Sociological perspectives on e dating, Journal of sociology, 2008 sid 155 
59 Barraket, J & Millsom, S ,H-W, 2008, sid 157 
60 Hansson, A-L & Naess, N, Kärleken finns den finns på nätet - En kvalitativ studie om nätdejting, Göteborgs universitet, Institutionen för 
socialt arbete, 2007, sid 36-38 
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Barraket & Millsom kommer i sin artikel fram till att personer har blandade erfarenheter från 
internetdating. De menar bland annat att en del personer har upplevt negativa fenomen 
förknippade med internetdating. Bland annat så har människor uppträtt dåligt på internet men 
även under dater som de haft IRL61. Det menas i artikeln att den anonymitet som en person 
har på internet bidrar till att det ibland visas upp beteenden som inte är acceptabla annars. 
Detta är en av nackdelarna med internetdating. 62  

Whitty pekar på ett liknande resultat och hon menar att det inte alltid finns fördelar för en 
person att vara aktiv med internetdating. Detta på grund av att på internet finns personer som 
framställer sig själva på ett fördelaktigt sätt som inte samstämmer med hur de verkligen är ute 
i den riktiga världen. 63 Whittys artikel är kvalitativ där syftet är att visa på för och nackdelar 
med skapande av relationer på internet. Artikeln av Whitty är utförd genom att hon läst 
tidigare forskning om bland annat relationsbildning på internet och hur personer beskriver sig 
själva i sina presentationer och hur det påverkar utgången av internetdating. Whitty baserar 
även sin artikel på olika kommunikationsteorier och på detta sätt nå ett resultat.  

Lawson & Leck, precis som Whitty, tar också upp detta fenomen med att det finns personer i 
cyberrymden som ljuger om sig själva. Men Lawson & Leck har kommit fram till en annan 
aspekt. De menar att de lögner som andra personer sprider är ett problem och det påverkar de 
personer som blivit utsatta för dem. De som blivit drabbade får svårt att lita på att andra 
människor som de har kontakt med. Detta på grund av att personen inte vet om den andre 
också ljuger och detta skapar misstro64. Lawson & Lecks studie som deras artikel baseras på 
är kvalitativ och metoden de använt är djupintervjuer av 50 personer. Respondenterna var 25 
kvinnor och 25 män där männens ålder var 18-58 år. Kvinnornas ålder varierade från 15 till 
48 år.  Huvudsyftet med deras artikel handlade om att undersöka internetdating i allmänhet. 
Bland annat ville Lawson & Leck vad som motiverade respondenterna till att använda sig av 
internetdating.  

Hansson & Naess behandlar ett tema med internetdating som är dubbeleggat. Det är både en 
fördel och en nackdel. Nästan alla dating sidor har en sökfunktion som gör att medlemmar 
kan söka på andra medlemmar. Det går även att lägga till specifika sökkriterier. Det visar sig i 
Hansson & Naess resultat att detta är både positivt och negativt. Det är bra av den 
anledningen att en person som söker efter kärleken har möjlighet att spara tid och leta efter 
precis sådant som denne söker efter hos den blivande kärleken. Personen behöver inte lägga 
energi på att leta runt på ett planlöst sätt genom att gå in på en stor mängd profiler. Men det 
finns en annan sida på denna positiva aspekt. Hansson och Naess menar att det lätt kan bli ett 
cyniskt sätt att leta efter en partner. Detta för personer väljer bort partners när de inte passar in 
i ramarna och det skapas en viss kräsenhet hos de som söker en framtida flickvän/pojkvän65  

Links artikels syfte är att ge en bild av ett relativt nytt fenomen och hon gör det via befintlig 
litteratur kring ämnet internetdating. Hon tar upp sociologiska perspektiv som kan knytas till 
internetdating och vill på så sätt förmedla sina slutsatser. Link menar i sin artikel att en sak 
som människor upplever som positivt är det att de har ett val när det kommer till att svara på 
meddelanden från personer som har ett intresse av dem. Att personerna kan välja om de vill 
svara på ett meddelande inger en känsla av kontroll. Detta gör att de kan slippa pinsamheter. 
Link jämför det med en invit i verkligheten som kan vara besvärande att säga nej till eftersom 

                                                            
61 IRL står för In real life. Översatt till svenska så betyder det I verkliga livet 
62 Barraket, J & Millsom,S,H-W 2008, sid 155-158 
63 Whitty, T – M, Liberating or debilitating? An examination of romantic relationships, sexual relationships and friendships on the net 
Computers in human behavior, 2008, sid 1839 
64 Lawson, H-M & Leck, K, Dynamics of internetdating, Social science computer review, 2006, sid 199-201 
65 Hansson, A-L & Naess, N, 2007, sid 35 
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det sker öga mot öga. I samma artikel menas det att det är rationellt att vara aktiv med 
internetdating. Det rationella handlar om att det är effektivt eftersom personen som söker 
kärlek själva kan välja vilka de vill ha kontakt med66. 

En fördel som Lawson & Leck tar upp är det att om en person går igenom en kris och känner 
att denne inte får stöd från familj och vänner så kan den söka sig till olika källor online för att 
må bättre.  Dessa ställen som uppsöks kan vara chattrum, communities eller dating sidor. 
Anledningarna till att personen väljer internet framför sin egen familj för att diskutera sina 
problem handlar om att släkt och vänner har en förutfattad mening om dem. På internet är de 
anonyma på ett annat sätt och får då en annan förståelse för sina problem. Detta jämfört med 
vad de skulle få av sin familj eller vänner. Internet och de personer som kontaktas där bidrar 
också med ett stöd genom att de bara lyssnar och inte försöker komma med lösningar. Som 
familj och vänner gärna istället försöker med67. 

 Effekter 

Barraket & Millsom menar i sin artikel att en effekt som utvecklats genom internetdating och 
som påverkar individen är det att dating kan bli som ett beroende. Beroendet handlar om att 
hela tiden gå på nya dater . När en person är på en träff med en annan tjej eller kille så har 
personen redan börjat planera en ny date till nästa helg. Den som gör på så sätt och är 
seriedejtare söker efter spänning i livet och fyller det tomrummet genom att träffa nya 
personer hela tiden. Detta med att ständigt planerar nya dater och söka efter kärleken blir som 
en adrenalinkick för personen som har problemet. Det blir ett beroende eftersom denne söker 
efter kickar och adrenalinrush. Men Barraket & Millsom påpekar också att serieträffandet 
resulterat i större självinsikt hos den som vart sysselsatta med det. Detta eftersom personen 
har blivit tvungen att reflektera över sig själva och sitt beteende. Personen har lärt sig mycket 
om sig själv genom den självreflektion som denne blivit tvungna att göra. Bland annat så har 
personen blivit medveten om vad denne söker hos en annan person och i ett förhållande och 
på så sätt utvecklats68 

Whitty pekar på ett liknande fenomen men inte på att överanvändande av dating sidor skapar 
ett beroende . Whitty konstaterar att personer kan bli isolerade från deras ordinarie sociala 
nätverk. Detta på grund av att de lägger ner mer tid på att befinna sig online och leta efter 
dater, relationer eller sexuella kontakter. Personerna är mer engagerade på nätet istället för att 
umgås med vänner och familj.69 Ett annat beroende handlar om vad den moderna teknologin 
kan innebära för en människa. Idag kan en person vara konstant uppkopplad, på jobbet via 
arbetsdatorn, hemma via datorn, på resan genom mobilt internet. Men också genom 
mobiltelefoner som har internetuppkoppling. Turel & Serenko menar att det är en allvarlig 
effekt av dagens moderna samhälle där en person ska vara tillgänglig jämnt, både privat och i 
sitt yrke. Att hela tiden känna ett behov av att vara uppkopplad till sin mail, dating sidor eller 
kanske facebook för att veta vad som händer, påverkar en person negativt. Bland annat kan 
relationer till nära och kära bli lidande då stor tid och energi läggs ner på att kolla telefonen 
eller handdatorn väldigt mycket och ofta. Detta sker under tiden som de försöker vara sociala 
med andra människor70 Turel & Serenkos syfte med deras forskningsartikel var att i första 
hand att titta närmare på om användandet av internet i mobilen är en fara och kan skapa 
beroende. De har tittat närmare på litteratur omkring beroendeproblematik och även tagit del 

                                                            
66 Link, S, Internetdating Great Neck Publishing, 2009, sid 3 
67 Lawson, H-M & Leck, K, 2006, sid 193-194 
68 Barraket, J & Millsom, S, H-W, 2008, 161-162 
69 Whitty, T-M, 2008, sid 1842 
70 Turel, O & Serenko A, Is mobile e-mail addiction overlooked, Communications of the ACM, 2010 sid 42-43 
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av forskning omkring ämnet. På detta sätt har de skrivit en kvalitativ artikel som pekar på att 
ett internet beroende är möjligt, via både dator och mobiltelefon. 

När det kommer till temat beteende så finns det flera artiklar som tar upp hur människor kan 
förändras på grund av att de är eller har vart aktiva med internetdating. Brown- Mc Cabe, 
Yurchisin och Watchravesringkans artikel är kvalitativ och baserad på intervjuer med 
personer som varit eller är aktiva med internetdating. Deras övergripande syfte med artikeln 
är att titta på hur personer aktiva med internetdating återskapar sin egen identitet på internet.  
Brown Mc Cabe med flera menar i deras artikel att internetdating kan bidra med att personer 
får ett bättre självförtroende och självkänsla på grund av den positiva respons de får av andra 
medlemmar på dating sidan. 71  

Brown – Mc Cabe med flera menar även att när personer tar en relation ”offline” (när de 
väljer att träffas i verkligheten) så har de också fått positiv återkoppling av de personer de 
träffat. Denna positiva respons gör att personerna upplever en ökad självkänsla och 
självförtroende. Brown- Mc Cabe med flera menar vidare i artikeln att personer upptäckt 
förändringar i deras personlighet efter varit aktiva med internetdating. Personer som var blyga 
innan upptäckte att de blivit mer utåtriktade och öppna efter att de sysslat med 
internetdating72 

Relationer/ social interaktion 

Den tidigare forskningen som jag tagit del av pekar på att det finns både för och nackdelar 
med kommunikation och skapandet av relationer online. Whitty menar att internet saknar de 
sociala signaler som finns utanför cyberrymden. Bristen på dessa gör att det är mer opersonlig 
kommunikation på internet. Men samtidigt pekar hon på att bristen på de tecken som en 
person kan uttrycka i verkligheten gör att människan är öppnare i samtal med andra på 
internet. Med detta menar Whitty att personer berättar om sig själva på ett sätt som de inte 
skulle göra i verkligheten. Även att personerna avslöjar saker om sig själva som dem inte 
skulle ha gjort för en främling i ett ansikte mot ansikte interaktion. Whitty pekar på att 
anledningarna till denna öppenhet beror på att personer känner sig anonyma på internet.73 

Lawson & Leck tar också upp detta med opersonlig kommunikation men den forskningen 
pekar på andra fenomen. Lawson & Leck menar att eftersom en stor del av kommunikationen 
sker via mail och chatt inom internetdating så har de tecken och uttryck som används i 
verkligheten bytts ut mot emotioner. Emotioner kan vara olika sorters smileys och de används 
för att visa om man skämtar, blir upprörd eller glad över något som den andra skriver. Dessa 
saker är sådant som i ett ansikte mot ansikte interaktion kan avläsas genom exempelvis 
kroppsspråk. I samma artikel av Lawson & Leck påpekas det hur viktigt det är att en person 
kan skriva och uttrycka sig i ett samtal. Om personen har problem med stavning, inte är snabb 
att skriva så kan det innebära att relationen inte utvecklas till mer än att bara skriva till 
varandra. En date blir inte aktuell eftersom språket är viktigt i de här sammanhangen och inte 
fungerar för den mottagande parten74 

Hansson & Naess pekar på att kvinnor ansåg att det var oerhört positivt att de kunde ha längre 
mail utväxlande med killar. På det sättet kan kvinnorna verkligen lära känna killarna innan tog 
relationen togs till en annan nivå. Nivån som de syftar på är att träffas på en första date i 

                                                            
71 Brown- McCabe, D, Watchravesringkan, K & Yurchisin, J, An exploration of identity re-creation in the context of internet dating, Social 
Behaviour & Personality: An international Journal 2005, sid 744 
72 Brown- McCabe, D, Watchravesringkan, K & Yurchisin, J 2005, sid 745 
73 Whitty, T-M, 2008, sid 1838-1839 
74Lawson H- M, Leck, K ,2006, sid 203 
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verkligheten. Men killarna såg det som något negativt då de kände att det fanns en viss risk att 
det bara skulle bli ett oändligt skrivande till varandra och till slut kan relationen rinna ut i 
sanden. Männen i studien upplevde också en rädsla för att det skulle uppstå problem i 
kommunikationen och det skulle sluta med någon konflikt med kvinnorna.75  

I en artikel av Lawson och Leck pekar de på att internetdating skapar en viss frihet ur det 
perspektiv att människor kan träffas utan att det behöver betyda någonting. Att gå på en date 
med en annan person behöver inte innebära att den träffen leder till en kärleksrelation. I 
artikeln tas det upp att personer såg en date som en möjlighet att resa bort en helg och till en 
annan stad som de tidigare inte besökt. Fungerade inte personkemin under daten så var det 
bara att ta in på ett hotell och ändå ha en trevlig helg på ett nytt och spännande ställe76 

Couch & Limputtong menar att en negativ aspekt som finns med internetdating är att personer 
många gånger har flera relationer på gång med andra. Deras artikel var kvalitativ och gjord 
genom intervjuer av 15 personer som var aktiva med internetdating. Syftet med deras studie 
var att titta på hur människor använder internet och dating sidor för att träffa en partner. 
Couch & Limputtong menar vidare i artikeln att det inte heller är ovanligt att en person pratar 
med flera personer samtidigt. Konkurrensen är hård inom internetdating och en person pratar 
med flera och eventuellt även träffar åtskilliga personer samtidigt för att sondera terrängen. 77 

Arvidson påpekar att internet och dating sidor har blivit populära ställen att lära känna nya 
människor, få nya vänner och söka kärleken av flera anledningar. Till exempel menar han att 
det beror på att det är svårt att träffa en ny partner på sitt arbete. Arvidson påstår att förr i 
tiden var det väldigt vanligt att man skapade kärleksrelationer på sin arbetsplats. Men att idag 
då arbetsplatserna är mer disciplinerade och människor ska vara effektiva. Gör att det är 
ovanligare idag att skapa relationer med sina arbetskamrater. Han menar vidare att det också 
finns en fara med att bli förälskad i en arbetskamrat och det beror på att det finns en risk att 
bli anmäld för sexuella trakasserier78 Denna artikel av Arvidson baseras på en kvalitativ 
fallstudie och syftet med artikeln är bland annat att skapa en teoretisk förståelse för internet 
och dating sidor som en plats för kommunikation.  

 Tid 

Hansson & Naess har kommit fram till en del som handlar om tid och de menar att det är 
tidseffektivt att träffas på internet. Det som anses effektivt är att i en konversation genom mail 
så bestämmer parterna själva när de kan och vill svara. Tiden handlar också om att det går 
snabbare att ta sig ut på nätet och leta efter kärleken jämfört med att tillbringa flera timmar på 
exempelvis krogen för att hitta kärleken. Detta eftersom det går åt mindre tid på internetdating 
än att gå på krogen för att finna en partner. Hansson & Naess menar därför att internetdating 
passar med det hektiska liv som inte är ovanligt att människor idag lever. Vidare pekar 
Hansson & Naess på en annan intressant aspekt och det är en ekonomisk sida av 
internetdating. De menar att det kan vara billigare att vara medlem i en nät dating sida och på 
så sätt träffa kärleken. Detta jämfört med att tillbringa tid på krogen då det en kväll lätt kan gå 
åt flera 100 kronor79 

Barraket & Millsom menar att tiden är en aspekt som gjort att internetdating blivit ett populärt 
fenomen.  Barraket & Millsom pekar på att tiden spelar roll på grund av att människan i den 
                                                            
75 Hansson, A-L & Naess, N, 2007, Sid 34 
76 Lawson, H-M & Leck, K, 2006, sid 197-198 
77 Couch, D & Limputtong, P Online dating and mating :The use of the internet to meet Sexual partners, Qualative health resarchers 2008, 
sid 274-275 
78Arvidson, A, Quality singles: internet dating and the work of fantasy, New media society, 2000 ,sid 686-687 
79 Hansson, A-L & Naess, N, 2007, sid 31 & 49 
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moderna västvärlden lever ett hektiskt och intensivt liv med bland annat mycket arbete. Det 
innebär att människan har mindre tid för socialt liv och aktiviteter. Detta i sin tur påverkar en 
personers kärleksliv eftersom personernas möjlighet att träffa någon via vänner blir mindre. 
Det gör att personer istället vänder de sig till internet. Barraket & Millsom pekar också på en 
annan del som handlar om tid.  Och det är att människor arbetar på obekväma arbetstider och 
det gör det svårt för dem att lära känna nya människor som de kan gå på date med .80 

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar bara ett axplock av ämnen eller fenomen som kan knytas till 
internetdating och eller medlemskap olika communities där det finns möjlighet att lära känna 
andra personer. För att göra det överskådligt så delades fenomen in i olika teman som 
utkristalliserats vid inläsningen av forskningsartiklarna. Temana blev Sociala nätverk, för & 
nackdelar med internetdating, effekter, relationer/social interaktion och tid.  

Temat sociala nätverk tog bland annat upp att internet används för att skaffa nya vänner och 
på så sätt utöka en persons sociala nätverk.  Enligt Hansson & Naess så kan det vara positivt 
att en person utökar sitt befintliga sociala nätverk och på så sätt träffar människor de aldrig 
skulle träffat annars81. Delen som behandlar för och nackdelar pekar bland annat på att 
sökandet efter kärlek på internet kan bli cyniskt. Hansson & Ness menar att det beror på att en 
persons profil inte uppfyller alla de krav en person har på en blivande partner. Och det 
cyniska ligger i att människor väljs bort för att de inte är perfekta trots att en profil inte säger 
allt. 82 

Under temat effekter så framkom det enligt Whitty att personer kan bli isolerade från sina 
privata sociala nätverk. Detta på grund av ett överanvändande av att vara online och leta efter 
sexuella kontakter83Eller leta efter en person att skapa någon annan sorts relation till. Ett 
annat fenomen som tas upp i den tidigare forskningen berör delen som avhandlar 
relationer/social interaktion. Där menar Whitty att en negativ del med skapandet av relationer 
på nätet handlar om att de sociala signaler som finns i verkligheten fattas på internet. Detta 
gör att kommunikation blir opersonlig84 

Tid var också ett tema som togs upp i avsnittet tidigare forskning. Där menar Hansson & 
Naess att det är tidseffektivt att vara sysselsatt med internetdating. De menar att det går snabbt 
att ta sig ut på nätet och börja skriva till en person. Temat berör också att detta med mail är 
bra ur en tidsaspekt. Eftersom en person själv kan svara när den personen har tid att svara85 

Som jag nu visat i avsnittet tidigare forskning så finns det en del tidigare utländska 
forskningsartiklar omkring internetdating och sökandet efter kärlek genom detta forum. 
Artiklarna har alla olika utgångspunkter och granskar olika fenomen kring internetdating. 
Tyvärr har det inte vart möjligt att finna några svenska forskningsartiklar, däremot finns det 
uppsatser och en av dessa är med i tidigare forskningen. Detta för att uppsatsen av Hansson & 
Naess hade flera intressanta resultat som inte framkommit i andra forskningsartiklar som 
blivit inlästa.  

Alla artiklar inklusive uppsatsen är kvalitativa. Majoriteten av resultaten i artiklarna är 
baserade på intervjuer med personer som är eller har varit aktiva med internetdating. Eftersom 
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tanken med uppsatsen är att göra intervjuer och se vad verkliga levande människor har för 
erfarenheter orsakade av internet dating så har det vart ett aktivt val att hitta artiklar som är 
kvalitativa och till största del baserade på intervjuer. Detta för att även artiklarna fångar upp 
personers syn, känsla och åsikt om internet och dating där. Precis som hoppet är med 
uppsatsen.  

Det har forskats om internet och internetdating men jag har inte hittat någon artikel eller 
uppsats med mitt syfte, att titta hur internetdating upplevs. Den forskning jag tagit del av utgår 
från människan eller andra teorier och försöker skapa en bild av ett fenomen ur olika vinklar. 
Jag väljer att utgå ifrån ämnet internetdating och hur detta upplevs av en viss åldersgrupp.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Inledning till teoretiska utgångspunkter 

Valet av teoretiska utgångspunkter beror till stor del på vad jag vill visa med min uppsats och 
då teorier omkring vissa fenomen som har relevans till uppsatsens grundtankar. Syftet är att 
försöka förstå hur internetdating upplevs. Att då som jag välja att ha Antony Giddens teori 
kring Den rena relationen anser jag passa. Eftersom ett förhållande kan vara en upplevelse 
som kommer av att söka en partner på internet. Men begreppet är också intressant för att det 
säger någonting om dagens sätt att träffas. Där personer är aktiva och själva letar efter 
kärleken, precis som sker på internet. Jag har även valt att ta med ett begrepp som Giddens 
kallar för sökromansen, detta för att skapa en förståelse för alla de mångfacetterade sätt det 
idag finns att träffas på. Begreppen kommer ifrån två olika böcker av Giddens. Detta är gjort 
av anledningen att innehållet i dessa är olika och kompletterar varandra på ett positivt sätt.  

Jag har också valt att använda mig av den italienska sociologen Francesco Alberoni och hans 
forskning kring vad kärlek och förälskelse egentligen är och hur den startar. Detta för att jag 
har utgått ifrån en grundtanke att människor befinner sig på datingsidor eller andra forum på 
internet för att träffa en blivande kärlek. Här har jag använt mig av två böcker som Alberoni 
skrivit. Detta på grund av att de tar upp olika fenomen kring förälskelse och kärlek. Den ena 
boken heter Jag älskar dig och den andra boken Drömmar om kärlek. Eftersom uppsatsen 
syfte utgår från internetdating och människan i sökandet efter kärlek så känns teorier kring 
internet och sociala relationer skapade i cyberrymden som en viktigt teoretisk utgångspunkt 
att ta med. Det är därför den tredje teoretiska utgångspunkten internet. Jag har valt att använda 
mig av Manuel Castells teorier kring det nätverkssamhälle som idag är en dominerande faktor 
i våra liv. Men också hans teorier hur internet påverkar en person. 

Anthony Giddens om den rena relationen/ det rena förhållandet 

Giddens menar i boken Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det moderna 
samhället, att det existerar ett begrepp som kallas ”sökromansen”. Det är en romans som är av 
en sexuell karaktär. Där människors hopp ligger i att den sexuella relationen som de har till en 
annan person ska leda till en kärleksrelation. Att sträva efter den romantiska kärleken har 
enligt Giddens förskjutits från att hoppas att den rätta personen att bli kär i dyker upp till att 
interagera på ett sexuellt sätt (samlag). Detta för att se om den sexuella relationen kan djupna 
och bli till ett kärleksförhållande (en ren relation).86   

Äktenskapet är idag inte lika viktigt jämfört med hur viktigt äktenskapet var förut. Utan det 
som finns i fokus och som är det primära är relationen personerna har, inte att personer ska 
ingå i ett äktenskap eller äktenskapet i sig självt är det viktigaste. Med en relation menas ett 
                                                            
86Giddens, A, Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället ,  Nya Doxa AB, Nora, 1995, sid 52-53 
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känslobaserat förhållande som delas med en annan person. Den kontakt som de personerna 
upplever är djup och nära. Den sortens relation kallas för den rena relationen och är ett nytt 
och modernt begrepp för en företeelse som har en lång tradition87. Giddens menar vidare att 
den rena relationen syftar på hur en social relation formas i en specifik situation. Detta är av 
en personlig natur. Personer skapar en relation för sin egen skull och att dessa personer kan få 
ut något av relationen som skapats. I detta fall så menas det att relationen ska bli till ett 
varaktigt förhållande. Förhållandet bibehålls så länge de två parterna känner tillfredställelse 
med och till varandra, men även är nöjda med relationen i sig själv och känner då att dem vill 
fortsätta vara tillsammans88. 

Den rena relationen skiljer sig mycket från hur det var förut, då människor ibland gifte sig av 
ekonomiskt skäl och var mer som ett kontrakt mellan människor. Vid vissa tillfällen var 
äktenskapet arrangerat av släktingar till brudparet eller föräldrar. Kärleken var sekundär och 
något som kunde växa fram mellan personerna i äktenskapet.  Inte det som sedan skedde då 
personer gifte sig av kärlek men det personerna delade var uppdelat. Uppdelningen som paret 
hade kunde vara att fadern var familjeförsörjare och arbetade för att ta hand om sin familj. 
Modern i sin tur var hemma med barnen och skötte om hushållet.89  Idag så är inte förhållande 
förankrade i dessa villkor utan består istället utav kärlek som personerna känner inför 
varandra och söks aktivt upp. Detta jämfört med hur det var förut då andra aktörer var med 
och bestämde vem som en person skulle gifta sig med.  

På grund av att det rena förhållandet är ganska fritt och existerar så länge parterna får ett 
utbyte av relationen så är förhållandet bräckligt. Detta för att det paret har tillsammans kräver 
underhåll och kommunikation. Giddens menar vidare att den rena relationen även är reflexivt 
organiserat, där självgranskning och granskning av förhållandet ingår.  Att det är reflexivt 
organiserat innebär för parterna i relationen att de måste fråga sig själva hur det är och om allt 
är som det ska i förhållandet? Detta är en väsentlig del av det rena förhållandet och är frågor 
som bör ställas. Detta eftersom det rena förhållandet kräver att inget tas för givet. Om saker 
och ting tas för givet så innebär det med stor sannlikhet att relationen tar slut. Frågorna 
behövs också för att relationen ska upplevas som tillfredsställande och upplevs vara 
ömsesidig90. 

En central aspekt av det rena förhållandet är det som Giddens kallar för förpliktelse. Det är 
inte kärleken som finns mellan människorna i en relation som skapar förpliktelse.  
Förpliktelsen fastställer heller inte kärleken mellan personerna. Utan förpliktelse är ett aktivt 
val. En person bestämmer sig att vara förpliktad till en annan person. Men för att förpliktelsen 
i den rena relationen ska kunna hända så innebär det att det sker en förhandling om insatser. 
Om en person väljer att inte satsa så uppstår inte heller förpliktelsen. Det blir också svårt att 
ha ”ett rent förhållande” eftersom den sortens relation kräver påtaglig ömsesidighet mellan 
parterna. Och bristen av förpliktelse ger inte ömsesidigheten och det rena förhållandet skapas 
inte då.91  

Det finns flera komponenter för att det ska bli en ren relation mellan individer och en av dessa 
är intimitet. Intimitet handlar om att det är närheten som eftersöks i både 
vänskapsförhållanden och i kärleksrelationer. Intimiteten handlar om att vara nära en annan 
person, dela livet och det privata. Intimiteten berör inte bara det sexuella utan även den 

                                                            
87 Giddens, A, 1995, sid 58 
88 ibid 
89 Giddens, A, Modernitet och själv identitet självet och samhället i den senmoderna epoken, Daidalos, Göteborg, 2002, sid 110-111 
90 Giddens, A, 2002, 113-114 
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meningsfulla relationen mellan människor och hur de uppnått en meningsfull livsstil ihop. Om 
parterna i förhållandet kommit så långt har de även uppnått intimitet. 92 

En annan fundamental grund i den rena relationen är tillit. Tillit handlar om att personerna 
som är involverade i ett förhållande inte får ta tilliten för givet. Utan istället måste personerna 
få varandras förtroende. För att tillit ska kunna skapas i förhållandet så behöver parterna vara 
öppna mot varandra.  De behöver även vara medvetna om varandras personligheter så att de 
kan notera ett beteende från den andre som de vill se och som uppskattas. Detta görs genom 
kommunikation. Och det innebär att personerna i relationen ger varandra tid att tala och få 
den plats de är i behov av. Tilliten är också kopplad till intimiteten. I detta fall handlar om att 
hitta balans mellan att vara självständig och fristående från förhållandet men också ha en 
ömsesidig tilltro till varandra. Detta för att nå tillit och intimitet. 93 

 Francesco Alberoni om förälskelse och kärlek 

Alberoni menar att bli förälskad är en process i en persons liv. Denna process tar sin början 
när människan gjort misstag i tidigare relationer. Människan har försökt ha ett förhållande och 
utforskat livet. När personen lever sitt liv så får den erfarenheter, värderingar och utvecklas 
som människa. Detta påverkar om personen blir kär eller inte94 För att två personer ska bli 
förälskade i varandra så krävs det att de är på samma plats i livet och i samma fas i processen. 
Om de inte befinner sig där båda två så kommer inte förhållandet fungera. Det finns ett 
undantag till om personerna inte befinner sig i samma fas. Det är om förhållandet påverkas av 
yttre stimulans. Denna yttre påverkan kommer ifrån en person i relationen och innebär att 
personen förför den andre personen. Denna förförelse är intensiv och ihärdig. Personen som 
inte var kär blir då det i den personen som utför förförelsen95  

Alberoni pekar också på att om en person blir förälskad i en annan person så kan det vara 
positivt men samtidigt negativt. Det positiva är inte bara att få känna den euforiska känsla 
som en förälskelse kan vara. Utan även kan ett förhållande och förälskelse hjälpa personen. 
Detta i fall om personen inte har stabilitet i livet. Instabiliteten kan exempelvis vara att 
personen är osams med sin familj eller trött på sitt arbete. Förälskelsen till den andra personen 
får då effekten att den förälskade får kraft att ta itu med det som är dåligt och skapa en 
förändring i sitt liv. Men detta är inte bara positivt. Utan förälskelsen och uppvaktningen som 
personen får kan göra att personen även flyr från livet och problemen. Personen flyr in i 
förälskelsen detta istället för att ta itu med de svårigheter som finns i personens liv. Om det 
sker så kommer relationen inte att fungera detta på grund av att personen som förälskelsen är 
riktad mot bara accepterar en persons beteende och inte sätter gränser. Detta gör att 
personerna inte kan bygga upp något varaktigt för den ena i förhållandet ger med sig96 

Alberoni menar att en person blir förälskad i en annan människa när personen är redo för att 
bli förälskad. Personen ska då vara klar med det gamla, vilja uppleva någonting nytt och även 
förändra det liv som tidigare levts. Han påstår också att när livet inte längre är 
tillfredsställande och personen har styrkan att börja på ett nytt kapitel i sitt liv då kan han/hon 
bli förälskad97 Den person som man faller för är den som kan hjälpa till att lösa problem, 
besvara funderingar som finns. Men även att personen är tillgänglig för den andre. Det 
handlar om att träffa en person som är villig att lyssna, hjälpa och bära den andra när det finns 

                                                            
92 Giddens, A, 2002, sid 117-118 
93 Giddens, A, 2002, sid 119-120 
94Alberoni, F, Drömmar om kärlek, Bokförlaget Korpen, Göteborg, 1993, sid 72-73 
95Alberoni, F, 1993, sid 75 
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behov för det98 Men även personliga egenskaper krävs för att kärleken ska spira. När man 
träffar en person som har de egenskaper som eftersöks. Men även om den människan 
uppfyller ens innersta önskningar, då blir det kärlek.99  

För att personerna ska bli förälskade så krävs det motsättningar. Dessa motsättningar kan 
bland annat vara varandras olikheter som personer. För att kärleken ska bestå så måste dessa 
olikheter och motsättningar övervinnas. Alberoni menar att en person vill bli älskad för den 
personens genuina egenskaper, att vi är unika, annorlunda och oersättliga. Men att bli 
förälskad i en annan person kräver också en del av den personen som är målet för känslorna.  
Personen som känslorna är riktade emot är en person som får person A att växa som 
människa, förverkliga möjligheter. Men även som får person A att uppleva en känsla av 
stimulans i livet. När person A möter personen som kan uppfylla alla dessa kriterier kan en 
förälskelse uppstå. Men många gånger så är inte personen eller personerna redo.  Men också 
att personen som man möter inte känns rätt. När detta sker så stannar förälskelsen i ett 
inledande skeende. Det blir bara till ett svärmeri eller en kortvarig relation. Personerna beger 
sig då ut igen på jakt efter den rätte personen att bli förälskad i100. 

Det finns olika former av att bli förälskad och den ena är blixtförälskelsen. Den kan ske efter 
att du känt en person ett par dagar eller bara ett par timmar. Den sortens förälskelse uppstår 
för en person som du aldrig träffat eller mött tidigare. Blixförälskelsen handlar om ett beslut 
om att tillåtas sig attraheras av en annan person. Att låta sig själv dras med i förälskelsen och 
bli fascinerad av en annan individ.101 En annan form av att bli kär är den som uppstår ur 
vänskapsförhållanden där personerna upplever en stark samhörighet. Personerna blir förenade 
i deras ömsesidiga respekt för varandra på ett kroppsligt och själsligt sätt. Detta sätt att bli kär 
påminner mycket om den kärlek som växer fram för två främlingar (vanliga sättet att bli kär). 
Men skillnaden ligger i att mellan vänner så känner personerna redan varandra och fenomen 
som tillit och förtrolighet finns redan mellan personerna. Förälskelsen som uppstår i vänskap 
är också lugnare och mer rofylld jämfört med till exempel blixtförälskelse.102  

Alberoni påstår att det finns något som heter falsk förälskelse. Det finns olika sorter av denna 
förälskelse. Det som de olika sorterna har gemensamt är att det finns vissa mekanismer som 
måste finnas för att det ska vara en falsk förälskelse. Den ena osanna varianten av kärlek är 
tävlingsförälskelse. Mekanismen i det fallet är förlust och kräver av den som anser sig vara 
kär att personen träffar på ett hinder och det kan vara en rival, en nuvarande partner eller att 
personen säger nej till den som är kär. När hindret som är i vägen för kärleken inte existerar 
längre så försvinner också kärleken som en person känner.103 

 

Manuel Castells om internet 

Internet är ett tekniskt system som är producerat av samhället och samhällsproduceringen i sig 
är påverkad av kulturen. Castells menar därför att internet inte är något undantag. Utan 
tvärtom så menar han att internet kan ses som en separat kultur som är uppdelad i olika 
delkulturer. Dessa är Den virtuella gemenskapskulturen, Den teknomeritokratiska kulturen, 
företagarkulturen och Hackarkulturen. Castells menar vidare att en kultur är en uppsättning 
värderingar och föreställningar som präglar en persons beteende . Detta innebär att på internet 
                                                            
98Alberoni, F, 1996, sid 31 
99Alberoni, F, 1996, sid 48 
100 Alberoni, F, 1996, sid 33 
101 Alberoni, F, 1996, sid 38-40 
102 Alberoni, F, 1996, sid 42-45 
103 Alberoni, F, 1996, sid 75 & 84 



22 
 

är det inte säkert att människor beter sig som i verkliga livet. De normer som finns i samhället 
ser annorlunda ut på internet. Saker som i verkligheten är självklart är inte det på internet, till 
exempel hyfs104. Den virtuella gemenskapskulturen ger möjlighet för existensen av en social 
dimension på internet. Detta görs genom skapandet av internet som ett medium. Detta 
medium innehåller social interaktion och symbolisk tillhörighet. Människorna utövar social 
interaktion med varandra i den sociala dimensionen. Tillsammans har de då symbolisk 
tillhörighet105. 

Som tidigare nämnts så innehåller ”Den virtuella gemenskapskulturen” en social dimension 
där människor är engagerade i social interaktion med andra. Detta har i sin tur skapat nya 
kommunikationsmönster och sätt mellan människor. Detta innebär att personer idag har 
sociala relationer som inte är bundna till just den plats de befinner sig på istället så kan en 
person prata med en annan person som bor 100 mil därifrån106. Att sociala relationer inte är 
bundna till specifika platser beror en del på att människor flyttar och istället så skapas då 
nätverk som en person har. 

Castells pekar på i boken Nätverksamhällets framväxt att internet som fenomen uppskattas av 
människor eftersom det inger en sorts självständighet och frihet. Detta på grund av de 
rumsliga och tidsmässiga gränserna har suddats ut107. Med andra ord innebär internet en 
möjlighet att en person inte är bunden till en speciell tid för att kunna kommunicera med 
andra. Ett mail kan skickas iväg på vilken tid på dygnet och till vem som helst. Till och med 
till en kusin i ett annat land.  Att vara aktiv på internet och i olika verksamheter (communities, 
chattrum, dating sidor och så vidare) är ganska fritt för deltagarna. Eftersom de själva väljer 
när de ska vara aktiva och de kan komma och gå som de vill i dessa sammanhang. Internet ger 
en möjlighet att interagera med andra människor när en person själv vill. Detta gör det mer 
spontant och aktivt. Eftersom en person själv vill det just då i den stunden108. 

 Internetanvändningen som ett socialt verktyg handlar mycket om att utvidga sitt liv. Detta 
eftersom chattrum och andra interaktionsplatser på internet formas av personerna själva som 
är aktiva där. Deras personlighet i det verkliga livet tar sin plats i cyberrymden och påverkar 
på så sätt interaktionen och även andra människor. Castells menar att en person i verkligheten 
oftast är samma person ute på internet.109 Han pekar även på att människor bakom en 
datorskärm känner sig lite mer anonyma och ens riktiga identitet kan döljas på ett annat sätt 
på internet. Detta jämfört med i verkligheten och i ansikte mot ansikte interaktioner. Detta har 
gjort att det skett en ökning av sökandet efter partner på nätet. Detta eftersom människor 
upplever att de är mer anonyma på internet och vågar mer 110. 

Internet som forum kan bidra med mycket för och till människan. Bland annat så kan internet 
föra samman människor, skapa förbindelser mellan dem och på så sätt bidra med stöd och 
vänskap om det behövs.  De personer som använder internet för social gemenskap har något 
att vinna på detta. Det har enligt Castells visat sig i undersökningar att individer som använder 
internet för social interaktion har utvecklat sin förmåga att få vänner i verkliga livet. Dessa 
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personer har även upptäckt att de har blivit bättre på att kommunicera med familj och vänner 
som finns i verkligheten. 111  

Castells menar att användandet av internet ger människan en möjlighet att utöka ett socialt 
nätverk som personer ingår i. Han menar att personer gör detta genom social interaktion på 
nätet. Men även att nätgemenskapen kompletterar en personers redan befintliga sociala liv 
utanför internet. Användandet av internet i kombination med den traditionella telefonen ger 
människan mycket och de stärker nya och även gamla relationer till vänner och släkt112 
Castells menar att även om internet bidrar med att stärka relationer så menar han att det finns 
indikationer där internet har en motsatt negativ effekt på människan. I boken Internetgalaxen 
så menar Castell att för en del individer så fungerar internet som substitut för ett socialt liv 
den verkliga världen. Med detta menas att personer hellre befinner sig på internet och är 
sociala där med andra människor istället för att umgås med personer i verkligheten. Han 
menar att forskningsfynden pekar åt båda hållen och är forskningen är gjord under olika år 
och inte med samma premisser så är det svårt att veta om det internet antingen stärker 
relationer eller att personer hellre är på internet och är sociala istället för i sina liv utanför 
cyberrymden113. 

4.2 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Det finns likheter som gör att vissa aspekter mellan Giddens teorier kan kopplas samman med 
Alberonis teorier. Bland annat så menar Giddens att ett rent förhållande bör innehålla 
reflexivitet som innebär att förhållandet inte tas för givet. Förhållandet är istället något som 
bör förses med näring för att överleva. Denna näring baseras bland annat på att personerna i 
förhållandet analyserar relationen genom att de ställer sig frågan om förhållandet verkligen är 
bra. Detta behövs eftersom det rena förhållandet är väldigt flytande och löst och uppehålls 
endast så länge båda parterna får ut något av förhållandet114 Kopplingen till Alberonis teorier 
om förälskelse och kärlek bottnar i att han menar att en person blir kär när denne gått igenom 
en viss process i sitt liv. Processen handlar bland annat om att personer gör misstag som de 
växer av. Dessa misstag kan vara misslyckande i tidigare förhållanden men också att dem 
utforskat livet. Har de gått igenom processen så har dem förskansat sig kunskap om sig själva 
och vet dem vill115  

Kopplingen mellan de olika teoretiska utgångspunkterna handlar om att personerna i ett 
förhållande måste ha en viss kunskap om sig själva. Men även veta vad de söker i ett 
förhållande för att få relationen att fungera. Giddens pekar på sitt sätt att personerna ska 
analysera förhållandet som de har ihop. Detta för att avgöra om det är en bra eller dålig 
relation. Jag menar för att analysera sitt förhållande så behöver personerna erfarenhet som 
personerna kan jämföra med.  Erfarenheten är tidigare relationer som inte gått bra. Det är 
också samma sak som Alberoni pekar på när han pratar om att misslyckanden med tidigare 
relation ger kunskap. 

 Castells teorier behandlade till största del internet och hur det är ett tekniskt system. Men 
även hur internet kan påverka individen som är aktiv ute på webben.  Det finns kopplingar 
mellan Castells, Giddens och Alberonis teorier.  Castells menar att den virtuella 
gemenskapskulturen har sin uppsättning normer och regler. Precis som i den samhälliga 
kulturen ute i den riktiga världen. Att vara på internet är ganska fritt och personer upplever en 
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frihetskänsla eftersom en person själv väljer när denne vill interagera med andra människor. 
Men detta beror också på att de rumsliga och tidsmässiga gränserna är utsuddade.   

Kopplingarna tycker jag beror på att det finns vissa normer på internet och vissa i 
verkligheten så bör det innebära en svårighet för människan i de relationer som har sin start 
där. Detta eftersom ett förhållande enligt Giddens inte är något som kan tas för givet. Jag 
antar att han syftar på relationer i verkligheten. Vid en jämförelse med Castells och internet så 
menar han att internet är fritt och människan själv väljer när den vill vara aktiv och social. 
Den mentaliteten kan vara svår för en person att överge om en person varit aktiv på internet 
under flera år. Personen kan ha blivit så påverkad att de normer som finns på inetrnet har 
blivit en del av den individens personlighet. Att då starta en relation på internet som sedan ska 
överleva i verkligheten blir svår. Detta eftersom jag tror att förhållandena kräver olika saker. 
Dessa saker kan vara kommunikation och att se varandra. De saker som Giddens är inne på 
när det gäller den rena relationen.  

Castells menar att internet har flera positiva aspekter. Till exempel kan människan utöka de 
sociala nätverk som den personen har. En person kan ha ett nätverk i verkligheten men även 
lära känna nya personer på internet. På detta sätt utökas personens nätverk. En person kan 
med andra ord skaffa nya vänner som de har på internet. Men inget säger att en person inte tar 
relationen offline och ses i det verkliga livet. Ser man till Alberoni ur den aspekten så skulle 
vänskapsförhållandet som personerna skapat på internet kunna leda till att personerna blir 
kära. Detta efter att de personerna träffats i verkligheten.  

5. Resultatdelen  

Jag startar med att presentera personerna som gjorde resultatet möjligt. Detta för att läsaren 
ska få en bild personerna och kan hänga med lättare när namnen nämns i resultatet. Efter 
presentationen kommer resultatet. Detta är uppdelat på så sätt att citatet börjar med en kort 
inledning till citatet för att visa på vad det handlar om. Efter citatet kommer en tolkning av 
vad de sagt. Jag har delat upp resultatet i olika teman för att göra det lätt överskådligt för den 
eller de som läser uppsatsen. Men även för att personen/personerna då vet vad den delen av 
resultatet syftar på. De teman som resultatet är uppdelat i är intentioner, för & nackdelar, 
effekter, internet och verkligheten. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Person 1 

Jimmy, 29 årig kille som bor i Stockholm. Arbetar som studievägledare, men är samtidigt 
student på ett universitet i Stockholm. Han är inte aktiv på någon internetdating sida nu och är 
även singel. Jimmy har sammanlagt sysslat med internetdating i ett år. Använder internet 
dagligen och är uppkopplad konstant på sitt arbete. Privat så lägger han i uppskattat 
genomsnitt en timma varje kväll på internet. Han använder internet för informationssökning, 
mail, handel, nyhetsuppdateringar, läser bloggar och olika typer av konsumtion. Även sociala 
medier som facebook men som han också anser vara ett socialt nätverk. Eftersom han håller 
kontakt med vänner och andra på så sätt. Jimmy laddar även ner film och musik från internet.  

Person 2 

Robin, 32- årig kille som bor i Stockholm. Arbetar som gymnasielärare och har gått på 
Stockholms universitet. Han har en sambo som han träffade på internet. Han var aktiv i 3 
månader innan han träffade sin tjej. Robin använder internet en hel del. Han bloggar och har 
två olika bloggar som han skriver. Sammanlagt använder han internet ca 5 timmar om dagen. 
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Han använder internet mycket i jobbet då skolan har mycket internetlösningar och plattformer 
för elever och lärare. Det är också en hel del administrativt som sköts via internet. Annars så 
är det informationssökning och intressen. Intresset är hockey och det går det en del tid till. 

Person 3 

Mattias, 32-årig kille som bor utanför Motala. Han är tillsammans med en tjej som han träffat 
på internet. Mattias har i perioder sedan 2002 varit aktiv med internetdating. Det har vart 
sporadiskt under de här åren. Mattias arbetar med ostproduktion och är utbildad 
livsmedelstekniker. Han har gått 5 år i gymnasiet, en specialutbildning riktad mot 
livsmedelsbranschen. Han använder internet dagligen och det blir lätt flera timmar om dagen. 
Dagar då Mattias är ledig och inte har något speciellt för sig så tror han uppskattningsvis att 
han att internet användningen ligger på drygt 10 timmar om dagen. Han använder internet till 
ladda ner film och musik. Men också att spela spel, läsa tidningar och social media som 
facebook. 

Person 4 

Maja, 28-årig tjej som är född i Sverige. men bor i England, sen nästan 5 år tillbaka. Har en 
pojkvän som hon inte träffat på internet. Hon har varit aktiv med internetdating i olika former 
under sammanlagt 8 år.  Detta har varit i perioder, när hon haft pojkvän eller sambo så har 
hon inte vart aktiv. Är utbildad undersköterska i Sverige och har läst två år på universitet i 
England. Arbetar nu som kontorschef på ett företag som sysslar med import och export av 
olika leksaker. Använder internet extremt mycket.  Bara på jobbet är det 8 timmar om dagen 
eftersom hon är konstant uppkopplad där. Privat så blir det säkert 2 timmar varje kväll som 
Maja använder internet. Hon använder internet för social media som Facebook, 
nyhetsuppdatering, kolla på serier och skriva mail. Maja använder sig också av E-bay för att 
köpa och sälja saker.  

Person 5 

Lisa, 24-årig tjej som bor i en mellanstor stad i Södermanland. Har en pojkvän i Skåne som 
hon träffade på internet. Har gått 3-årigt gymnasium med inriktning Handel och Kontor. 
Arbetar som butiksbiträde i en klädbutik. Hon var aktiv med internetdating i cirka ett år. Lisa 
använder internet dagligen, men hur mycket beror på om hon har annat att göra. Om hon är 
upptagen med andra saker så blir det mindre. Är Lisa ensam hemma på kvällarna så har hon 
tv:n på och surfar samtidigt. Hon använder internet till allt möjligt, bland annat Facebook, 
betala räkningar, leta lägenheter och läser bloggar.  

5.2 Resultat 

Intentioner 

Utgångspunkten i uppsatsen grundades i en tro att människor befann sig i cyberrymden och på 
internetdating sidor för att finna kärleken. Men resultatet visar på att respondenternas 
intentioner i öppningsskedet inte var att träffa kärleken. Utan majoriteten sökte på ett 
förutsättningslöst sätt där motiven till internetdating var varierande. En del drevs av 
nyfikenhet, andra ville testa för att se om det överhuvudtaget fungerade och en del valde 
internetdating för att det verkade roligt. Men ett tydligt tecken som kan urskiljas är att alla 
verkade vara öppna för vad som skulle hända när de startade med internetdating. Detta för att 
de faktiskt valde att bli medlemmar och utforska internetdating på ett öppet sätt. Men även att 
dem inte hade så stora förväntningar på utgången.  
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Majas intentioner började med att bara vara aktiv på Lunarstorm mest för att hänga där men 
detta utvecklades efter ett tag och Maja insåg att det även var möjligt att träffa killar den 
vägen. Maja menar:  

”Allt började när jag va typ 18 el 19 o alla polare hade lunarstorm o sa varför har inte du 
lunarstorm så gick man me o startade en profil. 116  O sen så blev de att man lärda känna 
killar där som man inte träffat tidigare men som ändå bodde i samma stad som en själv.  På 
den tiden va man ju inte sen för att mötas på en fika el sånt så då blev de mer som att ”ja o 
mina polare ska gå till den krogen då o han o hans polare va där samtidigt”. Sen så efter ett 
tag upptäcker man att fan de har va lite roligt o träffa folk på de sättet då. Sen så liksom man 
kanske kan hitta nåt lite seriöst på de här sättet också, då blev det att det utvecklades till mer” 

Maja pekar på att hennes grundintention inte var att finna kärleken, utan mer att testa på något 
nytt och se vad det gav för utdelning. Maja menar att hon även ville testa att träffa killar via 
nätet för att se om det verkligen var ett fungerande sätt. Efter att Maja prövat på internetdating 
upptäckte hon att det var ett bra sätt att träffa nya personer. Men även att det faktiskt 
fungerade att träffa andra människor via internet. Efter att det uppdagats att det verkligen var 
möjligt att lära känna personer via nätet så dök även tanken upp att det kanske till och med 
var möjligt att skaffa ett seriöst och allvarligt förhållande på det sättet. Maja verkade från 
början uppleva ett visst tvivel om internet verkligen var en fungerande plats att finna en 
partner på. Men efter positiva erfarenheter från att ha träffat olika killar så upplevde hon att 
det var bra och något som hon ville fortsätta utforska.  

Mattias intention skiljer sig från Majas på det sättet att Mattias valde att bli medlem på en 
datingsida mest för skojs skull. Mattias säger:  

”Mest som en kul grej från början. Nej för skojs skull, se läge, kolla om de funka” 

I citatet ovan så är Mattias ganska bestämd i internetdating bara var en rolig grej. Han trodde 
knappast att det skulle fungera att träffa en tjej på internet och bli förälskad. Men ändå så var 
Mattias på nätet. Det som drev honom att försöka med internetdating var att det verkade roligt 
och han var nyfiken. Mattias antyder även som Maja att det var värt att pröva för att se om det 
verkligen var ett fungerande sätt att träffa en partner på. 

Jimmys intention med internetdating handlade om nyfikenhet, detta jämfört med Mattias 
anledning så är de väldigt olika. Den ena är nyfiken och den andra gjorde det för skojs skull. 
Men Jimmy hade ändå i tankarna att han kanske kunde träffa kärleken på så sätt. Jimmy pekar 
på: 

” Mest nyfikenhet. Kanske inte den allvarligaste sökandet efter den livslånga kärleken. Mer 
nyfikenhet och att vänner hade provat. Men det fanns ju ändå i bakhuvudet på något sätt. Att 
det kan ju uppdagas. Att det blir någonting seriös”   

Jimmys inställning till sina intentioner med sin tid med internetdating verkar vara ambivalent. 
Jimmys instinktiva attityd var att han inte tog internetdating på särskilt stort allvar. Utan mer 
med en nypa salt och drevs av nyfikenhet på vad nätet hade att erbjuda. Eftersom Jimmy även 
hade vänner som sysslat med internetdating så chansade han. Jimmy verkar anse att han inte 
hade mycket att förlora. Ambivalensen ligger i att Jimmys första tanke är att han inte är seriös 
med sin internetdating men i hans sinne så fanns ändå en tanke och förhoppning om att 

                                                            
116 Lunarstorm var som ett community eller ett socialt nätverk som påminde om nuvarande Facebook. Men lunarstorm var inte lika 
avancerat som Facebook.  
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datingen kunde leda till att han träffade en trevlig tjej. Bli förälskad i henne och inleda en 
seriös relation med den tjejen.  

Robin precis som Mattias gjorde det för att det kunde vara skoj och letade egentligen inte 
efter kärleken. Robin resonerar: 

Alltså, jag vet inte om jag hade resonemanget att hitta kärleken på det sättet. Ehh, man jag 
hade nog inga speciella egentligen. Gjorde de nog mest för att de va en rolig grej, faktiskt 
mest en rolig grej. 

Robin antyder precis som andra intervjudeltagare att han valde internetdating lite på måfå och 
hade ingen bild eller tanke på att hans tid på internet kunde leda till att finna kärleken. 
Tvärtom Robins grund var att han tog internetdating som ett nöje och att det kunde vara roligt. 
Robin pekar mer på att han var ute efter en upplevelse och ville se om internetdating var något 
som kunde ge honom den upplevelsen.  

Lisas svar skiljer sig en del från deras andra. Hennes huvud intention var att hon var uttråkad. 
Ingen annan har gett den anledningen till internetdating. Lisa säger: 

”Eh, från början va det att jag var uttråkad och alla dating sajter e typ gratis en två dar.  
Tänkte att de kan va kul att testa tills de längre inte är gratis” 

Lisa pekar i sitt fall på att hennes grundtanke inte var att hitta kärleken via internetdating. Hon 
ville mest vara sysselsatt med någonting. Internetdating blev ett sätt för Lisa att fördriva sin 
tid när hon var uttråkad. Eftersom Lisa valde sidor som bara var gratis ett par dagar så pekar 
det på att hon bara gjorde det för skojs skull och ha någon slags sysselsättning när hon var 
ensam hemma. Lisa kände inte så starkt för detta med internetdating att hon ville lägga några 
pengar på det. Utan hade kul så länge tiden på sidan varade.  

 Fördelar och Nackdelar 

De för och nackdelar som respondenterna upplevt kommer utav internetdating och den 
situation som internetdating har skapat för dem.  Det framkom bara en fördel i resultatet och 
är en positiv följd av internetdating. Nackdelarna handlar om att respondenterna har upplevt 
negativa aspekter av internetdating. Eller om de noterat något som inte är eller har varit bra 
med att vara involverad i internetdating.  Resultatet tyder på att majoriteten av respondenterna 
noterat att de upplevt nackdelar som kommit utav internetdating. Dessa negativa aspekter är 
av varierande slag som till exempel motstånd från andra personer som har en ganska dålig syn 
på internetdating. Men också en känslomässig följd som inte var av ett positivt slag. 

Mattias är den enda personen som upplevt en fördel med internetdating. Mattias menar: 

”Man kan va ganska anonym också”. Man kan göra grejer som man kanske inte skulle gjort 
annars”. Alltså kan va väldigt impulsiv o ehh sånt”.  

Mattias anser att en fördel med internetdating är den anonymitet som internet ger personen. 
Mattias menar att man kan gömma sig bakom sin dator och vara mer öppen och vågad på 
nätet jämfört med hur man är i verkligheten. Mattias antyder att internet tillhandhåller en 
personlig frånvaro som inte alltid känns verklig. Detta gör att en person kan vara mer 
impulsiv och göra saker som inte är något personen skulle göra i verkligheten.  

Maja har upplevt en del negativa saker med internetdating, bland annat har hon träffat på 
fördomar från andra. Maja anser: 
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”Det som har vart negativt är att jag upplevt de att personer som inte har hållit på med 
internet dating eller någonsin vart inblandade i de kan ha ganska dålig syn på tjejer som 
väljer att internet dejta. Jag har många gånger fått höra hur kan du träffa en kille som du 
aldrig träffat tidigare, du vet inte vem han är, du vet inte var han kommer ifrån, han kanske är 
någon våldsman, eller nåt sånt då.  Men jag menar att jag utgår alltid från att jag har vissa 
regler när jag går på date. Även andra tjejer som inte provat internetdating kan ha en liten 
sned syn på tjejer som har provat det” 

Maja upplever att andra människor inte förstår varför hon en gång i tiden valde internetdating 
som ett sätt att lära känna nya personer men även potentiella kärlekspartners. Maja menar 
vidare att hon uppfattat att andra människors attityd och bild av personer som sysslat med 
internetdating som negativ. Andras syn är negativ på grund av att de inte förstår. Maja säger 
att denna syn gäller både för kvinnor och män. Det dem har gemensamt är att dem själva inte 
testat internet som forum för att träffa människor och på så sätt dömer dem Maja för hennes 
val. Maja känner att hon måste försvara sig mot de personer och fördomar som hon mött. Hon 
måste även förklara att hon inte är ointelligent när hon går på dejter och har regler som finns 
för att försäkra sin egen trygghet i den mån som det är möjligt.  

Vid en jämförelse mellan Majas och Mattias nackdelar, som båda finns nedanför. Så finns en 
väsentlig skillnad. Mattias har noterat att människor inte alltid är sanningsenliga på internet. 
Men Maja har uppmärksammat en personlig nackdel i form av ett beroende. Mattias känner: 

”De e väl de att inte först framkommer om den personen är den, det kanske kommer fram lite 
efter, smygande”. 

Mattias syftar här till en negativ del av internetdating nämligen att internet och dating sajter 
kan vara bedrägliga eftersom människor påstår att de är på ett sätt och har en viss 
personlighet. Men sedan när personerna träffats i verkligheten så uppdagas sanningen. Det 
visar sig då att personen inte alls är på det sätt, som de själva påstått sig vara. Mattias menar 
att sanningen inte alltid är närvarande på internet utan något som kommer fram i efterhand.  

Maja har upplevt en nackdel som kan vara farlig, jämfört med Mattias nackdel. Maja menar: 

” Jo. man blev lite knäpp av internet dejtande, nästan som ett beroende. Du måste hela tiden 
ha nån att snacka med och en eventuell date runt hörnet. Funkar det inte med en date så e du 
på jakt igen, du skaffar en ny att prata med. Att konstant ha nån att prata med även om det 
inte är privata grejer fyller liksom ett behov, typ.” 

Maja indikerar att internetdating kan vara farligt och har upplevt en baksida av fenomenet. 
Hon menar att internetdating för henne skapade ett ständigt behov att träffa nya människor. 
Men även ha någon att prata med för att vara nöjd. Majas svar antyder att det är jobbigt och 
svårt att vara ensam och för sig själv. Maja pekar på att internetdating skapar ett behov att 
ständigt ha någon att prata med. Men också någon eller några att umgås med på ett ganska 
konstant sätt. Maja går så långt i sitt svar att hon ser det som ett beroende som hade personliga 
nackdelar för henne. Hon upplevde att hon blev lite knäpp efter det konstanta sökandet. Men 
även lite knasig efter bekräftelse från en annan person och att det var en följd av att befinna 
sig på internet.  

 Effekter 

Resultatet visar på att respondenterna har haft olika upplevelser kring internetdating. Dessa 
upplevelser har haft inverkan på respondenterna. Denna inverkan kan liknas vid effekter. Med 
effekter menas en upplevelse som haft som följd att en person blivit påverkad på ett socialt 
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plan men också på ett psykiskt sätt. Det har framkommit både negativa och positiva effekter. 
De positiva effekterna som respondenterna har upplevt är bland annat kärlek, vänskap och 
psykiskt välmående. En av de negativa aspekterna är en känslokyla. 

Maja pekar på en positiv effekt, det att hon fått vänner. Maja menar: 

Det positiva har varit att jag fått vänner som jag än idag håller kontakten med. Personer som 
jag aldrig skulle ha träffat om jag inte hållit på med internetdating.  Och personer som jag 
kommer att ha som en del av mitt liv med så länge jag kan se in i framtiden. Det har varit att 
jag fått upplevt saker som jag annars inte skulle ha upplevt.  Och lärt mig enormt mycket om 
mig själv och om andra personer”. När man kommer till ett nytt land och man är singel o inte 
känner någon då är internet dating ett utmärkt sätt att skaffa vänner. 

Maja har haft en bra utdelning genom internetdating då hon har lärt känna nya människor som 
hon anser vara mycket bra vänner.  Hon har svårt att tro att den vänskapen kommer att ta slut.  
Majar antyder att användandet av internetdating sidor inte bara behöver innebära att man 
träffar kärleken. Utan dessa forum ger även möjlighet att skaffa vänner. Maja menar vidare att 
internetdating kan vara ett bra verktyg när en person flyttar till ett främmande land, är ensam 
och inte har ett socialt nätverk. Hon menar att internet då kan vara ett bra ställe för att knyta 
nya kontakter och skaffa sig vänner. Så att man får ett socialt liv vid sidan av ett eventuellt 
yrkesliv. Det är möjligt att säga att dating sidor inte endast används för att hitta kärleken utan 
en person kan använda dessa sidor till andra ändamål. En annan positiv personlig effekt som 
Maja har upplevt är att hon utvecklats som person. Detta eftersom hon lärt sig väldigt mycket 
om sig själv. Men Maja känner också att hon fått kunskap om andra människor och hur de kan 
fungera. Detta är en bra och viktig kunskap för henne.  

Maja och Robin antyder båda att internet kan ha positiva effekter och dessa effekter är 
snarlika. Maja har fått vänner jämfört med Robin som träffade sin tjej som sedan blev hans 
sambo. De har båda skaffat relationer på internet men ur olika vinklar. Robin anser: 

”Jag träffade ju min sambo o de e ju en erfarenhet i sig (sagt med stor ironi och sarkasm)” 

Robin har upplevt kanske den bästa positiva effekten av internetdating. Detta eftersom han 
fann kärleken som han nu även är sambo med. Men Robin antyder också att sambolivet är en 
speciell upplevelse och något som han har tagit lärdom av. Robin pekar i citatet på att 
sambolivet är en utmaning och något som inte alltid är lätt.  

Lisas effekt skiljer sig markant från till exempel Robins. Trots att de båda träffat sina 
respektive på internet. Lisas välmående har blivit bättre genom att träffa en ny kille, men 
Robin ser mest sambolivet som en erfarenhet utan att notera de positiva aspekterna. Lisa 
upplever:  

”Ja vet inte tom det räknas som en effekt, men jag mår så mkt bättre nu än vad jag gjorde 
innan men de beror ju på grund av det som varit innan. Har ju fått tillbaka självkänslan och 
mår mkt bättre. Förut gick jag och grubbla jätte jätte mycket och vissa dar kände jag att Äh 
jag orkar inte gå upp ur sängen idag och blää ” Sen vet jag inte om de e själva internet men 
det har med han att göra som jag träffa genom internet så de har ju en relation till internet att 
göra, från början”.  

Lisa pekar på att hennes psykiska välmående har blivit förbättrat sedan hon började med 
internetdating. Detta genom att prata med människor på nätet. Hon jämför med hur hon 
mådde innan hon tog beslutet att bli medlem på internetdating sidor. Där Lisa skapade nya 
kontakter som har vart till hjälp, så att hon idag mår bättre. Lisa upplever att livet är bättre nu 
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och hon anser att det är lättare att leva. Detta har med tidigare händelser i Lisas liv att göra 
och som hade stor påverkan på hennes välmående. Dessa händelser skapade ohälsa för Lisa. 
Men efter att Lisa träffat sin nya kille på internet så har hon upptäckt att hon mår bättre och 
det dagliga livet är inte lika jobbigt för Lisa. Lisa påpekar att hon inte vet om det är internets 
förtjänst eller pojkvännen som har fått henne på fötter. Men Lisa menar att hur hon än vänder 
och vrider på det inträffade så är internet inblandat. Hon menar att internet finns med som en 
komponent till hennes lycka som hon upplever idag.  

Effekterna som respondenterna har upplevt är olika, en del negativa och en del positiva. 
Jimmy har på ett positivt sätt noterat att han utvecklats som människa. Medans Lisas effekt är 
att hon mår bättre. Jimmy anser: 

”Ähm man har ja utvecklats som människa som liksom dejtare via internetdating. Man blir 
inte nervös på samma sätt för de handlar ju mycket om övning och erfarenhet och det har ju 
utvecklats via internetdating” 

Jimmy antyder att han har noterat en förändring hos sig själv, speciellt i dating situationer. 
Dessa situationer verkade han innan anse att de kunde vara jobbiga. Detta eftersom han blev 
nervös. Men nu efter varit aktiv dejtare och gått på dejter med tjejer så har upplevelsen 
förändrats. Jimmy känner ett annat lugn än i början och är tryggare i sig själv och med 
datingsituationen jämfört med innan. Jimmy erfar att det beror på att han tillskansat sig mer 
erfarenhet kring att gå på dater . Han är mer bekväm jämfört med innan han började med 
internetdating. Det verkar som om Jimmys självkänsla blivit bättre och att han litar mer på sin 
förmåga som dejtare och att han duger i de situationerna. Det han lärt sig när han träffat tjejer 
på nätet och även haft dater i verkligheten. Detta ser Jimmy som en positiv effekt eftersom 
han har utvecklats som människa.   

 Jimmy har märkt av en negativ effekt och det är att han blivit känslokall inför dating. Detta 
kommer utav det som nämns i citatet ovan. Jimmy menar att det både är negativt och positivt 
beroende på vilken synvinkel som intas. Jimmy noterar: 

”Men man ju tolka som negativt att man tar det på mindre allvar och man har utvecklat nån 
sorts kyla på nåt sätt. man kanske inte ser så allvarligt på de, vilket kanske kan leda till att 
man har mer kortvariga relationer kanske. Man går in ganska förutsättningslöst i en dating 
situation, de tror jag. Man liksom avdramatiserar det hela” 

Jimmy pekar på en nackdel som han upptäckt efter varit sysselsatt med internetdating. Han 
menar att han nuförtiden inte tar dating på ett särskilt seriöst sätt. Detta jämfört med hur det 
var i början. Jimmy antyder att på grund av att han är mindre allvarlig med att träffa tjejer så 
har det även gjort att dating inte har någon djupare innebörd för honom längre. Jimmy 
indikerar också att internetdating förutom att han är mindre seriös också skapat ett 
känslomässigt problem. Detta hänger samman med att han inte upplever dating som 
meningsfullt längre och att det då istället gjort att han är avtrubbad i sina känslor. Jimmy 
säger att denna konsekvens även har en annan påföljd. Och det han menar är att känslokylan 
och hans svårighet att ta dating seriöst innebär att han har kortvariga relationer. Detta istället 
för att engagera sig i en längre och mer allvarlig relation. Det verkar nästan som om Jimmy 
upplever en slags håglöshet och uppgivenhet kring dating.  

Medans Jimmy pekar en negativ sak, han har kortvariga relationer på grund av internetdating.  
Maja tycker: 
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Denna nedanstående effekt som Robin tänkt på är ingenting som de andra respondenterna har 
haft i åtanke. Trots att effekten är viktig och allvarlig. Robin menar:  

”Ja, jag resonerar över vad alltså, så har jag resonerat otroligt mycket över om vad som 
finns om en ute, digitalt. Att man e, att jag letar, söker ofta på mig själv och mitt eget namn 
och jag har hittat mycket om mig själv som man måste själv ta itu med men det är en annan 
sida.  Men det kan man säga är en konsekvens med Spraydate för att man blev lite rädd att 
folk skulle kunna hitta en och jag tog bort mitt konto helt när jag upptäckte, hittade att det är 
en sån där öppningssida där man får se vilka som är med och då var en av mina elever där 
alltså på den där öppningssidan bara och så tänkte jag att jag kan absolut inte vara kvar”  

Robin har upplevt en negativ effekt av internet och användandet men som han också har tagit 
till sig på ett adekvat sätt. Robin är nuförtiden mer försiktigt med vad han gör på internet. Han 
har på så sätt blivit mer medveten om att internet lagrar information. Denna information kan 
också vara synlig för alla. Jimmy pekar på ett exempel med en del dating sidor där du kan 
vara synlig för en bredare publik och stöta på personer som av etiska skäl inte är bra att du 
stöter på. Han är engagerad i sitt användande och kollar upp sig själv på nätet kontinuerligt för 
att på så sätt minimera skador som kan uppstå. Jimmy är på så sätt en medveten 
internetanvändare. Robin anser också att internet inte alltid bara är av godo.  

En av de effekter som Maja upplevt är negativ men som hon lärt sig något av. Precis som 
Robin så har de båda haft negativa effekter. Även om de skiljer sig åt på så sätt att Maja blivit 
lurad medans Robin upptäckt något. Maja har märkt: 

”Alltså från början var man så blåögd. Om nån sa att han va 23, jobba på banken va 1.80 
lång och träna 7 dar i veckan så trodde man på det.  För fan för vem skulle ljuga (med ironisk 
röst) herregud. Men det där lärde man sig ganska snabbt att så va kanske inte alltid. Han 
prata kanske inte helt sanning då… Men de lärda man sig att leva med och ta med en 
klackspark.” 

Maja pekar på en effekt av internetdating som hon verkar ha tagit lärdom om. Maja har insett 
att alla människor på dating sidor inte pratar sanning om sig själva. Det finns personer som 
exempelvis ljuger om sitt liv, utseende och vad de arbetar med. Detta är något som upptäcks 
när man träffar personen ansikte mot ansikte. I Majas värld, när hon startade med att lära 
känna personer på internet fanns inte tanken att människor skulle fara med osanning. Men 
upptäckte att det inte var så det ibland gick till i cyberrymden. Hon påpekar att hon från 
början var naiv kring sin egen syn kring hur människor presenterade sig själva. Hon litade 
även på att människor var sanningsenliga. Maja blev dock medveten om att så inte alltid var 
fallet och att människor inte alltid är ärliga. Personerna påstår saker kring sig själva som inte 
är sanna. När hon gjort denna upptäckt så började Maja lära sig att leva med det. Hon tog det 
med ganska stor ro. Hon menar att det är så det kan gå till på internet och det är bara att gilla 
läget.  

Jimmy menar att en effekt är att känslor inte alltid behöver vara med när du träffar en person. 
Detta är en effekt som ingen annan respondent pekat på. Därför skiljer sig Jimmys upplevelse 
från andra personers upplevelse. Jimmy pekar på: 

”Mmm man har kanske lättare att gå o liksom träffa en annan människa man kanske inte 
måste känna liksom hundra procent för någon man ska gå på en date med. Ehh och kanske 
också att man kan gå på flera dater utan att man måste känna den här totala liksom 
förälskelsen på en gång.” 
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Jimmy menar att en effekt som han upplevt med internetdating är att han har kommit 
underfund med att man inte behöver ha känslor för personerna som man träffar. Utan istället 
så menar Jimmy att man kollar läget. Kanske ser vad som händer rent relationsmässigt mellan 
den personen som man träffar och en själv. Jimmy menar vidare att om det känslor uppstår så 
sker det om det är rätt. Men förälskelsen kan också komma efter att personerna träffats under 
en tid. Du behöver inte ens tycka om personen till fullo utan kan träffas på ett väldigt 
förutsättningslöst sätt under en varierande tidsperiod.  

Internet och verkligheten 

Under intervjuerna framkom det att respondenterna uppmärksammat olikheter gällande 
diverse fenomen relaterade till dating på internet och hur situationen betraktas i verkligheten. 
Vissa resultat talar emot varandra men finner de ändå så pass intressanta att de är värda att ta 
upp. Detta beroende på att de visar på komplexiteten i att vad som händer människor. Det är 
en oerhört personlig bild av det som inträffat och är beroende av hur människan med sina 
tidigare erfarenheter uppfattar det som sker. Det blir då olika syn på fenomen men är ändå 
relevanta för att ge en bild av internetdating och verkligheten. Resultaten som framkommit 
pekar bland annat på att kommunikationen som sker mellan människor ser olika ut beroende 
på avstånd, tid och rum. 

Maja antyder att träffa någon i verkligheten på exempelvis krogen kan innebära att man 
dömer den personen efter utseende och klädstil. Hon menar att genom det sättet så skapar man 
en bild av en person som inte behöver vara sann. Maja antyder: 

”Om du är på krogen till exempel o träffar nån då känner man inte personen o har inte en 
aning om vem personen är och man dömer. Eller många människor dömer en efter hur man 
ser ut eter vad klädstil man har och så vidare. Eh hm på internet då lär man känna någon, 
visst man har bilder på hur personen ser ut o så men man pratar på ett helt annat sätt man lär 
känna vad personen jobbar med intressen och så vidare” 

Maja menar att man i verkligheten används ögonen mer. Hon menar att en person tittar på och 
observerar människor för att skapa sig en bild av dem. Klädstil, exempel vilka sorts kläder 
personen använder kan signalera mycket om en människa. Utseendet blir då oerhört viktigt 
enligt Maja. Men hon menar vidare att det blir lite fördomsfullt att träffa en person i 
verkligheten eftersom man dömer en person efter de förutfattade meningar som man har. Hon  
pekar på att en viss klädstil kan förknippas med en sorts typ av människa. Detta jämför Maja 
med hur det är på internet där hon anser att man bara har en bild att utgå ifrån. Den behöver 
nödvändigtvis säga så mycket om den andra personen som man försöker lära känna. Maja 
menar att man istället lär känna personen utifrån helt andra grunder. Det Maja menar är att 
personligheten framträder mer på internet. Maja menar vidare att skillnaden på internet och 
verkligheten är att på internet så får du snabbt reda på en persons intressen, yrke.  Men även 
kommunikationen ser ut på ett annat sätt och det viktiga är att lära känna personen.   

Maja och Robin är inne på samma fenomen på sätt och vis. Maja menar att man på internet 
först lär känna personen sen kommer utseendet och på så sätt dömer du inte efter ett utseende. 
Robins syn är att utseendet spelar roll i verkligheten och på internet är det andra saker som är 
av vikt. Robin spekulerar: 

”Alltså min sambo då som jag träffat på nätet hävdar att vi aldrig skulle träffats i 
verkligheten menar jag för hon hävdar vilket jag kan hålla med om att jag skulle aldrig lagt 
märke till henne på krogen för att vi spelar i lite olika divisioner. Om man säger så.  Hon 
hävdar att jag skulle söka snyggare tjejer eller ahh. inte snyggare tjejer, men lite mer 
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utåtriktade tjejer kanske. Men jag vet inte hon hävdar det i alla fall och hade det inte vart för 
nätet så hade vi förmodligen aldrig fått nån kontakt” 

Jimmy menar att en persons sätt att vara och även utseende är något som verkar spela roll i 
verkligheten. Det verkar som han med det menar att om en person inte har ett framträdande 
sätt så är det inte säkert att andra individer lägger märke till den personen. Detta eftersom 
personen inte är särkskilt utmärkande. Men Robin pekar också på att utseendet spelar roll i 
verkligheten jämfört med internet.  Han menar att på internet så verkar andra premisser vara 
det som är attraherande från början jämfört med verkligheten. Internetdating verkar också 
kunna bidra till med att en person kan träffa någon som egentligen inte är den typ som man 
brukar gå ut med eller bli kär i. Han menar att i hans fall är det så eftersom hans sambo inte 
tillhör den kategori av tjejer som han vanligtvis hade blivit attraherad av. Detta jämfört med 
om det hade vart på krogen.  Men internet gav Jimmy möjligheten att lära känna sin sambo 
först och utseendet blev sekundärt.  

Mattias pekar på ett intressant fenomen som har med kommunikation att göra. Men som ingen 
annan respondent uppmärksammat noterat. Detta trots att vissa har haft distansförhållande. 
Mattias noterar: 

”Jag träffade ju mitt ex via vänner. Jag bodde i Stockholm o hon här. Så vi snackade med 
varann med msn o chatt o så” 

Mattias pekar på ett intressant fenomen här som har en viss likhet med att träffa en person på 
nätet och en person i verkligheten.  Han menar att om man träffar en person i verkligheten 
men som bor i en annan stad så är kommunikationen snarlik den som sker på internet när en 
person lär känna människor där. Han träffade sina före detta tjej via vänner. Men de bodde 
inte i samma stad så de fick använda flera kommunikationskanaler. 

Lisa ser en skillnad på verkligheten och internet som handlar om att på internet kan människor 
spela spel och förställa sig. Medans i verkligheten är det svårt, Ingen annan respondent har 
noterat detta när det kommer till skillnaden mellan verklighet och internet. Men däremot så 
har det tidigare i resultatet uppfattats som en effekt. Lisa pekar på:  

”Alltså på internet går ju faktiskt att göra sig till någon man egentligen inte är. När man 
träffas på en gång på riktigt så är man hon e hon o han e han”.  

Lisa menar att det är en fördel att träffa en människa i verkligheten. Förr att i verkligheten är 
det svårt att spela spel. Medans spela spel är något som kan inträffa på nätet. Det hon antyder 
handlar att man uppfattar en människa för vad den är och hur den är på ett annat sätt i det 
verkliga livet. Detta jämfört med hur det kan vara på internet. Lisa fortsätter med att peka på 
att det är lättare att genomskåda en persons avsikter i verkligheten eftersom kommunikation 
sker ansikte mot ansikte. Lisa menar vidare att man kan notera andra fenomen som till 
exempel kroppsspråk i den verkliga världen. Lisa jämför med den egna värld som internet är 
och menar att i cyberrymden så kan en person förställa sig. Men också låtsas vara på ett sätt 
som den personen egentligen inte är. Lisa menar att på så sätt finns det en skillnad i att träffa 
en person i verkligheten och träffa en person som du lärt känna på internet. Hon menar att 
verkligheten är bättre eftersom det är svårare att komma undan med en lögn där jämfört med 
internet.  

Jimmy och Majas svar kan jämföras på ett sätt och det är hur olika det är att träffa någon på 
internet jämfört med verkligheten. Maja var inne på att man dömde på krogen medans Jimmy 
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ser på saken ur ett annat perspektiv att på korgen är det lite av en slump om man träffa någon. 
Jimmy tror: 

” Mm..Ja, jag tror man är mer aktiv via internetdating. Man gör ett mer medvetet val medans 
på krogen är det mycket tillfälligheter och ödets ironi på nåt sätt.” 

Jimmy antyder här att på internet så är du mer aktiv i att leta efter en person som faller en i 
smaken. Han påpekar att där så läser man igenom människors profiler och gör på så sätt ett 
aktivt val att ta kontakt med en annan person. Men Jimmy anser att i verkligheten, på till 
exempel krogen, så är du inte lika engagerad i att leta efter en speciell person. Utan han menar 
att under de omständigheterna så träffar man den man träffar utan att ha ett specifikt mål. 
Eller egentligen leta efter kärleken. Jimmy verkar mer ha känslan att det som händer det 
händer när det gäller att träffa en person på en pub eller liknande. Han pekar också på att det 
inte är säkert att krogmiljön just den kvällen som en person är ute tillhandhåller någon som 
verkar vara ett kap. Utan det är mer slumpen som styr om du träffar en person på det sättet. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

En intressant sak som resultatet visar på är att alla respondenter från början inte hade 
grundtanken att träffa kärleken när de var aktiva med internetdating. Utan istället pekar 
resultatet på att vissa gjorde det av nyfikenhet, för skojs skull. Eller bara för att ha något att 
göra. Även om idén från början inte var att finna kärleken så fanns det i bakhuvudet på vissa 
respondenter . Andra undersökningsdeltagare kom med tiden underfund med att internetdating 
fungerar och kan leda till ett allvarligt kärleksförhållande.  

Även om respondenterna från början inte hade de mest allvarliga intentionerna med 
internetdating så har ett flertal träffat kärleken på internet. Resultatet visar på att 
respondenterna upplevt nackdelar på grund av internetdating och en fördel har också 
uppdagats. Fördelen handlar om att internet bidrar med en anonymitet som gör att en person 
kan våga göra saker som denne inte skulle vågat göra i verkligheten. Men upplevelserna var 
mest negativa och resultatet visar bland annat på att internetdating kan utveckla en slags 
känslolöshet och att denna skapar en slags uppgivenhet inför dejtandet. Det verkar som om 
dating inte tas så seriöst och relationerna blir tillfälliga och kortvariga. Behållningen av 
internetdating framstår också som om människor aktiva med detta får lära sig att ute i 
cyberrymden så är inte alltid sanningen närvarande. Utan människor spelar spel och utsäger 
sig för att vara något de inte är. De är inte alltid ärliga när de talar om sig själva och sin 
personlighet.  En annan nackdel som kommer fram i resultatet är att internetdating nästan kan 
bli ett beroende. Det resulterar i ett ständigt sökande efter en ny date för att personen ska må 
bra och bli bekräftad. Internetdating är inte alltid lätt för en person som varit aktiv med det. 
Detta eftersom personen fått försvara sig och sitt val att vara aktiv med internetdating. Denne 
fick utså andra människors oförstående kring varför denne valde internet för att träffa 
kärleken.  

 

Intervjupersonerna har även upplevt effekter av sin tid på diverse dating sidor. I resultatet 
finns det möjlighet att förstå att en effekt som kommit utav internetdating är ett större 
personligt psykiskt välmående. En annan sak som är utav personlig karaktär handlar om de 
vänskapsband som vissa i undersökningen har lyckats att skapa i cyberrymden. 
Respondenterna menar att dessa inte är tillfälliga utan tror att vänskapen är bestående. 
Ytterligare upplevda effekter är den personliga utveckling som respondenter märkt hos sig 
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själva. En del är mindre nervösa i dating sammanhang och någon har märkt att de lärt sig 
mycket om sig själv och utvecklats på det sättet.  

En annan del av resultatet berör skillnaderna mellan att träffa en person i verkligheten och lära 
känna en person på internet. Det finns flera olikheter som respondenterna påvisar bland annat 
att utseendet spelar mindre roll på internet. Detta eftersom man lär känna personen först 
genom mail och liknande då blir det viktigare med personens personlighet än personens 
utseende. I verkligheten så dömer man en person efter dennes utseende och klädstil och 
skapar då en förutfattad mening angående personen. En skillnad handlar om att i verkligheten 
är det lättare att genomskåda en persons intentioner på grund av dennes beteende. Detta 
jämfört med internet där det är lättare att framställa sin person i en annan dager än det som 
egentligen är genuint för personen. På internet görs ett urval baserat på en person profil och en 
kontakt skapas. Skillnaden från verkligheten i detta fall ligger i att exempelvis på krogen så är 
det mer ödet som styr när du tar kontakt med en person. I ett distansförhållande initierat i 
verkligheten så ser kommunikationen ut ungefär som när man träffar en person på internet.  

6. Resultat diskussion 

6.1 Resultat och uppsats syfte- diskussion 

Mitt syfte med uppsatsen var att förstå yngre vuxnas upplevelse av internetdating.  Det som 
framkom i intervjuerna var att respondenternas upplevelse var ganska negativ och de hade 
upplevt en del nackdelar med internetdating. Det var bara en person som noterat en fördel 
med internetdating. Resultatet visar bland annat på en nackdel och det var att en respondent 
har upplevt att andra individer som inte har erfarenhet från internetdating, kan ha en 
fördomsfull inställning till internetdating. Denna fördomsfulla bild riktas mot respondenten på 
ett personligt sätt och respondenten blir dömd av andra på grund av de andras okunskap.  Den 
aktiva dejtaren kan då uppleva att de måste inta försvarsposition för att rättfärdiga sina 
personliga och privata val. 

Resultatet pekar även på att för mycket internetdating kan bli som ett beroende. Detta är en 
nackdel. Beroendet visar sig på det sättet att personen hela tiden vill ha en ny date att gå på. 
Men det var en tvådelad nackdel för det handlade inte bara om att gå på nya träffar utan även 
bara ha en ny att prata med. Detta för att ha något att göra men det blev också som ett behov 
och det upplevdes som om det fanns ett tomrum i personen som måste fyllas.  

Mitt syfte var att förstå andra personers upplevelse utav interentdating. Resultatet visade då på 
att det fanns flera effekter kopplade till internetdating.  Resultatet pekar på att en person kan 
bli påverkad eller få sitt liv påverkat på många sätt. Bland annat visade det sig att det var fullt 
möjligt att skaffa nya vänner via internetdating och även skaffa sig ett nytt socialt nätverk. En 
mycket bra effekt i samband med att en person flyttar till ett annat land och inte har några 
vänner där. Då upplevdes det att internetdating var ett bra sätt att lära känna nya människor 
men på vänskaps basis.  

En annan effekt som uppdagades var att det är fullt möjligt att utvecklas som person via 
internetdating. Utvecklingen sker i samband med att personerna interagerar med nya 
människor. Ett exempel på personlig utveckling var att en person förbättrade sin förmåga i 
dating situationer. Personen upplevde att denne var lugnare och tryggare i en dating situation. 
Detta jämfört med hur det var innan personen började med internetdating. Utvecklingen som 
skett kom via att personen fått övning och erfarenhet genom att gå på dater.   
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Uppsatsen syfte och frågeställning handlade om yngre vuxnas upplevelse av internetdating 
och respondenterna hade alla en sak gemensamt och det var att de från början inte hade 
motivet att träffa kärleken på internet. Deras grundinställning var bland annat att det kunde 
vara kul att testa, nyfikenhet på om det verkligen fungerade och att det mest var på skoj. Bara 
en person hade en liten tanke på att träffa kärleken på det sättet. Även om hans primära motiv 
var att han drevs av nyfikenhet så fanns det en tanke på att träffa någon i bakhuvudet.  

Det är spännande att se att även om en person inte har viljan att träffa någon och bli kär så 
spelar det ingen roll eftersom kärleken kan slå till ändå. Resultatet pekar på att det kan vara så 
eftersom flera personer träffade personer på internet som de nu är tillsammans med. Detta 
trots att dem hade andra intentioner än att bli kära.  Den personen som hade den funderingen 
att det faktiskt skulle vara möjligt att träffa en person för att bli kär, är en av respondenterna 
som inte har ett förhållande initierat på internet.  

Resultatet pekar ur den här aspekten på att det finns skillnader på internet och det verkliga 
livet. Bland annat så är det på internet inte lika viktigt med hur personen ser ut. Detta eftersom 
den enda tillgång som finns är bilder och de säger inte så mycket om en person. Utan de 
personliga egenskaperna blir framträdande och det som är mer av vikt på internet. Medans det 
i verkligheten läggs mer fokus och vikt på en person utseende.  Det döms mer till exempel ute 
på krogen, där det är möjligt att se hur en person klär sig och utifrån det så skaps en 
förutfattad mening kring den personen.  

Resultatet visar också på att när en person är sysselsatt med dating på internet så är personen 
mer aktiv. Men även engagerar sig att försöka finna en passande date på den sidan som man 
är medlem i. Medans det i verkligheten är lite av ödets ironi. Detta eftersom det är omöjligt att 
veta vem eller vad som man ska träffa på till exempel krogen. Ute i den verkliga världen görs 
inte så mycket aktiva val att träffa just den personen med de egenskaperna som eftersöks av 
vederbörande. Men på internet finns den möjligheten att vara göra de valen. Ett annat resultat 
som visar på skillnaden mellan internet och verkligheten är att på internet finns det en 
möjlighet att göra sig till en person man inte är. Det är möjligt att framställa sig som snyggare 
och bättre. Jämför det med verkligheten där sanningen kommer fram snabbare och det är 
svårare att förställa sig. Det är mer så i verkligheten att där får du vad du ser.  

Syftet och de teoretiska utgångspunkterna är i vissa fall sammankopplade. Jag valde teorier 
efter uppsatsens grundtankar. Bland annat var utgångspunkten att förstå andra personers 
upplevelse av internetdating och resultatet pekar på att upplevelser som kommit utav 
internetdating är upplevda effekter.  Därför valde jag Castells teorier om internet och hur 
internet sett som ett socialt fenomen kan påverka människan. Det visade sig att syftet och 
teorierna i detta fall var ett bra val. Detta för att resultatet pekar på att människor upplevt 
effekter som kommit utav internetdating och vissa av ämnena som Castells skriver om 
återkom i mitt resultat. Jag valde även Alberoni och hans teorier om hur man blir förälskad 
och kär eftersom jag från början hade en idé om att respondenternas intention med 
internetdating var att finna kärlek. Nu pratade inte respondenterna om kärleken i den 
utsträckningen att Alberonis teorier var så väsentliga. Inte ens de intervjupersoner som 
faktiskt träffat kärleken via internetdating, pratade om den kärlek de upplevt. Alberonis 
teorier är självklart med i den diskussionen som baseras på de teoretiska utgångspunkterna 
eftersom vissa saker som kunde kopplas samman kom fram under intervjuerna. De sista 
teoretiska utgångspunkterna var Giddens och det rena förhållandet och kopplingen mellan 
syftet och dem handlar att en upplevelse som kom utav internetdating kunde vara ett 
förhållande. Därför fick Giddens vara med.  

6.2 Diskussion utifrån teoretiska utgångspunkter 
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 Francesco Alberoni om förälskelse och kärlek  

Resultatet som framkommit pekar på att alla som blev intervjuade hade alla sina personliga 
anledningar till att vara medlemmar på datingsidor på nätet.  Men ingen av respondenterna 
hade en uttalad intention att finna kärleken. Bara en person hade en tanke i bakhuvudet att 
medlemskapet på en datingsida kunde leda till att han fann en tjej som han utvecklade 
romantiska känslor för.  

Detta i kontext till Alberonis kärleksteorier så skulle respondenternas tillvägagångssätt och 
tankesätt inte vara till fördel för personerna om de vill bli kära. Detta eftersom Alberoni bland 
annat menar att om en person ska bli kär i en annan person så måste den personen vara redo 
för att möta kärleken. Om de nu har inställningen att det bara vill testa och se vad som hände 
eller var medlemmar på en dating sida för att det var skoj så skulle det enligt Alberoni 
innebära att de inte finner kärleken på grund av deras grundinställning. Det intressanta är att 
resultatet visar på en helt annan sak och det är att personer blivit förälskade i människor trots 
att de inte haft en grundtanke att bli kära. Alltså så kan det innebära att Alberonis teorier inte 
alltid är korrekta och att saker och ting sker utanför en person kontroll., till exempel att bli kär 
trots att personerna uttalat att de inte vill blir förälskade.  

Enligt Alberoni så krävs det olika faktorer för att två individer ska bli kära i varandra. Han 
påstår att det måste finnas motsättningar mellan personerna. Dessa kan vara att de två som 
möts och aspirerar på ett förhållande är olika varandra och denna motsättning måste 
överbyggas för att personerna ska bli kära i varandra. I resultat så framkommer det att just 
detta skett för en av respondenterna. Han och hans sambo skulle aldrig ha träffat varandra om 
det inte varit för internet eftersom de inte är varandras typer. Nu menar killen att detta har 
med att göra att han normalt sätt dras till mer utåtriktade tjejer. Detta är ett hinder eftersom 
personen verkar bry sig om personen är utåtriktad eller inte och att då träffa en tjej som inte 
egentligen har det sätt som normalt lockar så är det något som måste övervinnas för att han 
skulle falla för tjejen som även nu är hans sambo.  

Mitt resultat pekar på att när personer är engagerade med internetdating så innebär det att man 
kan träffa en person under en längre period utan att det blir seriöst eller att det finns känslor 
inblandat. Det är väldigt förutsättningslöst sätt att träffas och många gånger så uppstår inte 
kärleken mellan de som dejtar utan de går åt separata håll efter ett tag. Enligt Alberoni så 
skulle detta mycket väl kunna bero på att människorna som dejtar inte känns rätt för varandra, 
någon av parterna är egentligen inte redo att slå sig till ro eller att personen inte upplever att 
de blir stimulerade av den andra personen. Då stannar datingen av och själva romansen 
utvecklas inte till kärlek för den andra personen eller mellan personerna. 

Anthony Giddens om den rena relationen/ rena förhållandet 

En annan teoretisk utgångspunkt som har relevans till resultatet har med Giddens teori om den 
rena relationen att göra. Giddens menar att den kontakt som personerna upplever med 
varandra ska vara djup och nära för att det ska känneteckna en ren relation. Men även att den 
rena relationen endast existerar så länge personerna som är engagerade i varandra får ett 
utbyte av relationen i sig självt. Sett till mitt resultat så är det inget ovanligt att människor går 
på dater eller träffar personer men det blir ingen långvariga eller konstanta relationer. Giddens 
skulle mena att det mycket väl kan bero att personernas utbyte av relationen tar slut och då 
utvecklas inte heller förhållandet till en ren relation. Resultatet pekar på att internetdating 
handlar en del om att kolla läget och inte alltid söka seriöst. Det är då det inte konstigt att rena 
relationer inte skaps mellan personerna som träffat varandra på nätet. Detta eftersom ena 
personen inte engagerar sig i den andra personen i den utsträckningen att en relation skapas.  
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Giddens menar att en ren relation i sig är ganska lös och fri. Det gör att parterna i förhållandet 
måste kommunicera för att få den rena relationen att fungera. Att bara var kära och kunna 
kommunicera räcker inte, utan en tredje komponent för att få det att fungera behövs. Den 
komponenten är att parterna måste vara reflexiva och inte ta förhållandet för givet. Det 
reflexiva innebär att personerna i förhållandet för en dialog med sig själva och funderar på om 
allt är bra i förhållandet. Resultatet antyder att det är möjligt att träffa kärleken på nätet. Detta 
eftersom respondenter som medverkat i uppsatsen har träffat sina respektive på internet. En 
respondent menar att ha ett allvarligt och seriöst förhållande inte alltid är lätt. Och att 
relationen kräver underhåll och ansträngning för att få den att fungera . Precis som Giddens 
menar så har också mitt resultat kommit fram till att ett fungerande förhållande inte är lätt att 
ha. Den relationen som finns behöver näring och möda för att det ska bli ett bra och 
fungerande förhållande.  

Det finns många aspekter som ska tas hänsyn till för att det ska bli ett rent förhållande. Bland 
annat så måste personen tillkännage förpliktelse till den andre. Detta innebär med andra ord 
att personen måste känna att den vill satsa på den andre . Resultatet pekar på en nackdel med 
internetdating. Denna nackdel innebär att en person har korta förhållanden och sedan går 
vidare till att lära känna en annan person. Detta för att så småningom börja träffa den 
personen istället. Om en person känner att det kanske finns någon bättre person för denne där 
ute i världen eller på internet så inträffar inte valet att hålla fast vid en person. Därav blir 
försöket att få förhållandet att fungera inte av. Så länge personer agerar på det sättet så 
kommer de personerna aldrig att nå till det rena förhållandet.  Det innebär i längden att 
internetdating får den motsatta effekten för en person. Med det menar jag att en person förblir 
singel på grund av att internet har för stort utbud och det blir svårt att välja att förplikta sig till 
en annan person. 

  Manuel Castells om internet 

 Resultatet pekar på att en effekt av internetdating är att man inte bara träffar personer som 
man har ett kärleksförhållande med. Utan internet som fenomen kan också bidra till att 
vänskapsband knyts. Internet och dating sidor kan på ett sätt även ses som en sorts 
gemenskap.  På denna gemenskap så kan en person ha ett nätverk. Detta på grund av personen 
inte träffat kärleken där, men däremot vänner. Detta samstämmer mycket med vad Castells 
menar är en av Internets fördelar. Han menar att människan kan utöka sitt nätverk genom 
olika gemenskaper på internet. Men också att det finns en möjlighet för människan att 
kommunicera med människor i ett annat land. Detta eftersom mail ger en möjlighet för snabb 
och realtids kommunikation då jämfört med brev.  Precis det Castells menar framkommer 
även i resultatet. I resultatet påpekas det att om personer har ett distansförhållande så är 
kommunikationen till viss del baserad på mail och chatt programmet MSN. Då är det inga 
problem att bo i olika städer och kanske inte ha samma arbetstider. Utan kommunikationen 
blir ganska direkt och i nutid på grund av möjligheterna som internet ger människan.  

 Castells menar att internets framsteg och utveckling har skapat en egen virtuell kultur där det 
finns vissa föreställningar om hur man beter sig på cyberspace. Den virtuella 
gemenskapskulturen ger andra möjligheter till social interaktion och har även sin uppsättning 
av värderingar. Precis som i den samhälleliga kulturen som finns i den verkliga världen. Mitt 
resultat pekar på ett liknande fenomen som innebär att det finns människor på internet som 
spelar spel och inte har ärliga intentioner. Men att detta på ett sätt är accepterat i 
cyberkulturen. Som användare får man acceptera att det är så och gilla läget.  Trots att ett 
sådant beteende i verkligheten inte skulle accepteras. Detta för i den verklige världen så har 
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personer ofta inte värderingen att det är okej att ljuga. Men på internet och de normer som är 
gällande där så är det mer accepterat och en risk som en person får ta. 

Castells pekar på att internet har blivit populärt av människan på grund att systemet ger 
människan en större frihet att agera på grund av att gränserna är utsuddade. Han menar att det 
är en av systemets fördelar. Men i kontrast till mitt resultat så innebär bristen på gränser att en 
person kan utnyttja friheten. Det har visat sig i resultatet att en människa kan utge sig för att 
vara något annat än vad den personen egentligen är. Till exempel så kan personen ljuga om 
sin ålder, yrke och utseende.  Mitt resultat krockar med vad Castells anser vara positivt. Han 
tycker att friheten och brist på gränser är bra. Medans mitt resultat visar att bristen på gränser 
gör att människor inte har ramar som säger vad som är acceptabelt att göra på internet. Jag 
tror att internet och platser där skulle behöver mer struktur och ordning så att människor inte 
kan agera på vilket sätt de sjävla vill. En annan effekt som har med detta med utsuddade 
gränser att göra är att internet som medium tillhandhåller personen en slags anonymitet. I mitt 
resultat var det positivt. Detta eftersom en person upplevt att denne vågade göra saker som 
denne i vanliga fall inte skulle gjort.  

Castells menar vidare angående detta med anonymitet på internet får människan att känna sig 
mer anonym. Detta eftersom den sitter bakom en dataskärm och personens riktiga identitet 
inte framträder. Detta kan vara därför människor väljer att ljuga om sig själva eftersom de 
upplever att de är anonyma och att deras identitet inte blir avslöjad. Men Castells påpekar att 
majoriteten av användarna av chattrum, communities är dem själva och visar upp sitt riktiga 
jag. Ser man till resultatet så har de flesta respondenter bara bra upplevelser kring detta. Men 
det är viktigt att påpeka att det händer och sker och att internet kan vara en bedräglig plats.  

6.3 Diskussion utifrån tidigare forskning 

 Resultatet och den tidigare forskningen har en del punkter gemensamt. Med detta menar jag 
att en del av forskningen samstämmer eller är väldigt snarlik det som framkommit i resultatet. 
Detta påvisas också i diskussionen. Men även om det finns gemensamma nämnare så är de 
inte så att den tidigare forskningen och resultatet är identiska. Det finns också saker som 
absolut inte samstämmer och där uppsatsen resultat visar på fenomen som inte framkommit i 
den tidigare forskningen. Detta diskuteras också i denna diskussion. Jag har delat in 
diskussionen i de teman som den tidigare forskningen var indelad i. Detta förutom temana tid 
och sociala nätverk som en rubrik på grund av att den ena diskussionen blev så pass kort. Det 
såg då bättre ut att göra en rubrik av de två temana.  

För och nackdelar 

Under rubriken för och nackdelar så pekar tidigare forskning på att det finns olika 
erfarenheter ifrån dating på nätet. Barraket & Millson menar att personer har upplevt dåligt 
beteende under dater med andra personer117. Resultatet pekar inte på att respondenterna har 
haft den oturen att en person betett sig illa under en date. Inget i resultatet säger att daterna 
varit bra. Men eftersom personerna inte tagit upp det så antar jag att de inte upplevt någon 
nackdel med själva daten. Men däremot visar resultatet att personer inte alltid varit 
sanningsenliga om sig själva. Detta  har  i vissa fall uppdagats när personerna träffats. Whitty 
pekar på ett liknande fenomen. Hon menar att en av nackdelarna med internet är att personer 
förvränger sanningen och förskönar bilden omkring sin egen person118. Där är resultatet 
väldigt snarlikt med tidigare forskning.  Eftersom det konstateras av Whitty. Men även i 
uppsatsen att personer inte alltid är ärliga på internet. Det verkar vara lite av en kalkylerad 
                                                            
117 Barraket, J & Millsom, S,H-W, 2008, sid 155-158 
118 Whitty, T-M, 2008, sid 1839 
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risk som en person på internet får ta och bara gilla det faktum att människor inte alltid är 
ärliga. Även om det är tragiskt att människor verkar ha blivit så avtrubbade att dessa 
accepterar lögner ute på internet. Även hemskt eftersom människor upplever att det är en av 
baksidorna med internetdating. Men en baksida som man får räkna med.  

Barraket & Millsom tar upp att den anonymitet som finns på internet är en bidragande faktor 
till att ett sådant beteende kan existera119. Det beteende som syftas på är att personer ljuger. I 
mitt resultat har det framkommit att anonymiteten gör att personer vågar framträda på ett 
annat sätt än vad de normalt skulle göra. Men det har inte framkommit att personerna i mitt 
resultat varit oärliga. Utan de har istället stött på personer som varit det. Men forskningen som 
jag tagit del av menar att anonymiteten är av ondo. Detta medans mitt resultat pekar på att för 
respondenten är den personliga anonymiteten inte alltid dålig. Tvärtom så upplever denne att 
den är av ett mer positivt slag. Eftersom anonymiteten inger säkerhet och personen vågar göra 
saker som den inte annars hade vågat göra. Men då inte att ljuga om sig själv. Ämnet 
anonymitet har alltså flera olika dimensioner.  Resultatet och Barraket & Millsom visar båda 
på olika sidor av samma fenomen. Det är inte dåligt utan tvärtom eftersom mitt resultat 
utvidgar tidigare resultat och visar på andra saker inom samma ämne, men som också är 
viktiga.  

Som tidigare nämnts så är det en del av den tidigare forskningen som stödjer mitt resultat men 
ibland finns det nyansskillnader i vad de pekar på. Men ett forskningsfynd som är nästan 
identiskt är att medlemskap på olika dating sidor eller gemenskaper kan bidra med att en 
person får prata av sig. Lawson & Leck pekar på att människor söker sig till olika ställen på 
internet för att finna stöd när de genomgår exempelvis en personlig kris och mår psykiskt 
dåligt. På internet kan de då samtala med andra människor och på så sätt må bättre120 Detta i 
kontext till mitt resultat så har jag kommit fram till ett liknande fenomen där en person valde 
att prata med andra på internet och på så sätt befinna sig i ett bättre psykiskt välmående. 
Personens tid på internet i kombination med att hon träffade en ny kille gör att hon idag är 
tillfredsställd med sitt liv. Precis som Lawson & Leck pekar på kan det vara en fördel med 
internet. 

 Effekter 

Resultatet pekar på att en av de negativa aspekterna med ett överdrivet chattande. Men även 
dejtande av personer. Är att det kan övergå till ett slags beroende där personen känner ett 
behov av att lära känna nya människor och även träffa dessa IRL.  Det handlar inte så mycket 
om själva dejtandet och att träffa en ny kärlek utan mer om att personen upplever att denne 
umgås med någon annan och inte är ensam. Barraket & Millsom tar upp ett liknande syndrom 
där det menas att internetdating påverkar individen på ett sätt som inte är sunt. Utan 
personerna blir seriedejtare och träffarna görs för spänningens och adrenalinkickarnas 
skull121. Här finns det en viss skillnad då resultatet pekar på att personen upplevt att de blivit 
beroende på grund av den uppmärksamhet som personen fått genom de dater som denne gått 
på. Men Barraket &Millsom pekar på att det i deras fall handlar om adrenalin kickar122. Men 
det som resultaten har gemensamt och som kanske är det viktigaste är det att min forskning 
och den tidigare forskningen båda visar att internetdating inte bara behöver vara positivt för 
individen. Utan internetdating kan också få konsekvenser i form av ett slags beroende. Sen 
visar sig beroende problemet på olika sätt. Men det visar på hur bred beroendeproblematiken 
är och det finns många vinklar på problemet med beroende. 
                                                            
119 Barraket, J & Millsom, S-H-W, 2008, sid 155-158 
120 Lawson, H-M & Leck, K, 2006, sid 199-201 
121 Barraket, J & Millsom, S,H-W, 2008, sid 161-162 
122 ibid 



41 
 

Turel & Serenko pekar på att det inte bara är själva dejtandet som kan framkalla något som 
liknar ett beroende. Utan även användandet av internet är också ett problem. Detta består av 
att i dag så kan människor vara konstant uppkopplade hemma, på jobbet på sin fritid. Detta 
genom datorer men även mobiltelefoner. Detta gör att människan är mer engagerad på 
internet och vad som händer där. Genom att göra på det sättet så isolerar denne sig från 
personer och aktiviteter i det verkliga livet123 Resultatet antyder inte en sådan tendens. Men 
jag tror inte att steget är långt från att lägga mycket tid på att skapa nya dater för att må bra till 
att vara konstant uppkopplad. Detta för att hålla sig uppdaterad via twitter, mail och facebook 
. Huvudsaken är att internet som utbrett tekniskt fenomen kan ha stor inverkan på människors 
liv och det är vad uppsatsen tar upp. Men som även är en central del av tiden tidigare 
forskningen. Detta ger även ytterligare en aspekt på att problemet med beroende är väldigt 
stort och internet kan bidra till flera olika sorters beroenden.  

 Relationer/ Social interaktion 

Arvidson tar upp ett fenomen som inte samstämmer med mitt resultat. Det handlar om att han 
menar att det idag är ovanligt att börja sällskapa med en kollega på arbetet.  I den artikeln av 
Arvidson så pekar han på att personer idag väljer internet som plats för att leta sällskap. Detta 
istället för att träffa arbetskamrater och inleda en relation. Arbetskamrater är onåbara på grund 
av att det finns en risk att bli anmäld för sexuella trakasserier124.  

Lawson & Leck visar på att det finns personer som upplever det som negativt att 
kommunicera via chatt och mail. Detta på grund av avsaknaden av en ren fysisk närvaro. De 
menar vidare det också är av vikt för människor att kunna uttrycka sig i skrift . Om en person 
är bra på att skriva så är oddsen bättre för att tycke ska uppstå för den personen125. Mitt 
resultat jämfört med den tidigare forskningen skiljer sig åt på vissa punkter. Till exempel har 
ingen av respondenterna nämnt att de anser att kommunikationen som sker via mail eller 
samtal på MSN är opersonlig. Resultatet pekar inte åt det håll som Lawson & Leck menar. 
Utan resultatet visar på det är viktigare med att människan bakom orden har en bra 
personlighet och värderingar istället för att kunna skriva på ett bra sätt.  

Det kan säkert vara viktigt att personen i alla fall kan skriva.  Men jag tror att tyckte uppstår 
trots att personen kanske inte kan stava eller har uttrycksfullt vokabulär men att hur det 
upplevs är säkert personligt och beror på individen i fråga. Men beror även på vad som är 
viktigt för den personen. Därför tror jag att forskningsresultaten pekar åt olika håll på grund 
av att alla människor inte är likadana, har samma värdegrund eller vilka kriterier som en 
persons blivande kärlek ska ha. Kanske är det även så att respondenterna i denna uppsats är så 
vidsynta att de inte ens reflekterat över att en persons sätt att skriva skulle vara av betydelse. 
Men om det nu skulle vara viktigt så innebär det att en stor del människor blir exkluderade i 
dessa sammanhang och får hitta en annan arena att försöka träffa kärleken på.  

 Tid och sociala nätverk 

Tiden är ett fenomen som Hansson & Naess antyder är av vikt när det kommer till 
internetdating. Människor tycker att det är effektivt att använda internet för att träffa 
potentiella partners126 Detta hade kunnat vara oerhört intressant ämne om det hade dykt upp i 
uppsatsen. Detta eftersom tiden i dagens samhälle är så viktig för människor. En effekt hade 
kunnat vara att personer upplever att de sparar tid genom dating på nätet istället för att 

                                                            
123 Turel , O & Serenko A, 2010 sid 42-43 
124Arvidson, A, 2000, sid 686-687 
125Lawson H- M, Leck ,K ,2006 sid 203 
126 Hansson, A-L & Naess, N, 2007, sid 31 
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tillbringa långa dyra kvällar på krogen. Men nu var det ingenting som respondenterna hade 
upplevt och därmed finns ingen tidsaspekt med i mitt resultat.  

Barraket & Millson menar att människor gör aktiva val och har inställningen att de ska utöka 
sina nätverk via communities och datingsidor.127 Men så var inte fallet med respondenterna i 
uppsatsen. Det som samstämmer mellan uppsatsen resultat och tidigare forskning är det att det 
skapades nya sociala nätverk. De nya nätverken kom till genom att nya vänskapsrelationer 
skapades. Men det var aldrig en uttalad intention från respondenternas sida att de skulle skaffa 
nya vänner utan det var en slump att det blev så. Istället för att träffa kärleken så lärde 
respondenterna känna människor som blev deras vänner. De gjorde alltså inget aktivt val. Då 
jämfört med vad den tidigare forskningen pekar på.  

6.3. Kritisk diskussion 

Jag har kommit fram till det som jag ämnade göra med uppsatsen jag har förstått hur 
internetdating upplevs av personer som varit eller vart aktiva med det.  Upplevelser som 
framkommit är att det finns nackdelar som kommer utav internetdating. Men också fått en 
förståelse för att internetdating kan ha effekter för personer aktiva med det. Dessa två olika 
resultat har gjort att jag fått en stor förståelse för fenomenet.  Jag har bland annat insett att det 
är mycket personligt vad man anser vara nackdelar och effekter.  Respondenterna har sin syn 
på vad de fenomenen är för dem.  Det har gjort att jag inte lyckats få tag i de fördelar som jag 
innan uppsatsen trodde skulle vara självklara. Vissa av effekterna är snarlika det som skulle 
kunnat vara fördelarna. Men eftersom respondenternas svar styr resultatet till en viss del så 
fanns det inte mycket jag kunde göra åt det utan att förvränga resultatet för att få det att passa 
mitt syfte. Detta kändes inte etiskt och uppsatsen hade i så fall inte blivit sanningsenlig.  

Hade jag inte varit så vidlyftig i mitt syfte så hade resultatet kunna bli mer intressant och 
pekat på en mängd andra saker. Till exempel kunde det dykt upp en djupare syn på vad 
internet som tekniskt fenomen kan innebära för en människa. En person i resultatet funderar 
till exempel en del på detta med öppenheten på internet och att det som en människa gör på 
internet lämnar spår och hur det kan bli något negativt i ens liv. Nu var det en effekt som den 
personen talade om men denna effekt hade kunnat bli en nackdel. Det hade då blivit ett 
mönster som hade vart intressant att se. Jag har med det i resultatet för att visa på hur stort det 
här ämnet egentligen är och att det dyker upp trådar som man kan fortsätta bygga på i en 
annan uppsats.  

Jag har till stor del inte kommit fram till något nytt eftersom mycket av den tidigare 
forskningen som jag tagit del av har kommit till samma slutsats som jag kommit till i 
resultatet. Men det ska sägas att majoriteten av den tidigare forskningen är amerikansk och 
detta är i alla fall ett bidrag på den svenska marknaden. Men det finns en punkt som är oerhört 
fascinerande och det är att mitt resultat pekar på att det finns fördomar mot personer som 
använder internetdating som ett verktyg för att hitta kärleken. Detta har inte dykt upp i den 
tidigare forskningen och det skulle vara intressant att forska mer om människors och 
samhällets attityder mot personer som använder internet för att träffa en kille eller tjej.  

Jag har under uppsatsens gång haft problem med min urvalsmetod. Jag valde ett 
bekvämlighetsurval och respondenterna är alla vänner eller bekanta till mig. Detta har gjort 
det svårt för mig att skilja på det jag redan vet om deras erfarenheter kring internetdating 
kontra deras upplevelser som framkommit i resultatet. Under intervjuerna fanns möjligheten 
att ta upp sådant som jag redan visste om respondenternas erfarenheter. Om de nu själva inte 
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nämnde saker som de varit med om. Men hade jag poängterat det så hade styrt intervjun mot 
ett resultat som jag ville ha. Det är inte etiskt försvarbart i uppsats sammanhang att göra. Jag 
känner nu i efterhand att ett annat urval hade kunnat abstrahera ett annat resultat som hade 
varit lättare att arbeta med. 

Det sista som jag har att kritisera är det faktum att jag hade en tanke om att kärleken skulle få 
en plats i uppsatsen. I frågeställningen nämner jag att respondenterna befann sig på internet 
eller hade befunnit sig där på jakt efter kärleken. Men det visade sig att grundtanken för 
majoriteten av intervjupersonerna från början inte var att finna kärleken. Intervjuerna gav inte 
heller något av substans kring kärleksproblematiken. Respondenterna var bland annat mer 
inne på relationer och hur de upplevt att det var att vara sysselsatt med internetdating.  Kanske 
hamnade kärleken i skymundan på grund av att respondenternas grundtanke inte var att finna 
kärleken på internet och det har då på något sätt påverkat hela tanken på förälskelsen. Istället 
för att använda Francesco Alberonis teorier så hade jag haft större nytta av Erving Goffmans 
teorier om interaktion mellan människor. Till exempel boken Jaget och maskerna. Detta 
eftersom resultatet tar upp en del om interaktion och hur människor uppfattas.  

7. Vidare forskning 

Det finns intressanta aspekter som framkommit i uppsatsen som skulle vara värda att forska 
vidare kring. Till exempel om vilka kriterier som är viktiga för att en person ska ha framgång 
på internet. Mitt resultat pekar mest på att egenskaper var viktiga. Men en fördjupad bild av 
ämnet kunde vara intressant. Om en sådan forskning skulle göras så skulle den kunna vara till 
nytta för många människor. De kan på så sätt få reda på hur de bättre ska lyckas att finna en 
partner på internet. Mitt resultat tyder på att det finns fördomar mot personer som använder 
internet för att finna en partner. Det resultatet väcker möjligheten att forska vidare om vilka 
attityder i samhället som finns mot internetdating och vad dessa beror på.  Det är intressant att 
fördomar finns trots att fenomenet är så pass utbrett. Det är även intressant eftersom 
internetdating är något som människor i alla möjliga åldrar verkar vara aktiva med. Att det då 
finns dålig attityd är fascinerande och värt att forska vidare om.  

En annan sak som skulle vara ett intressant ämne för vidare forskning handlar om kärlek och 
internet. En tanke som har uppkommit under arbetets gång är nämligen om kärleken på något 
sätt upplevs som annorlunda om den initierats på internet. Och om internetdating påverkar en 
människas förmåga att bli kär. Denna sista tanke kom när en av respondenterna pratade om att 
han upplevde en känslomässig avtrubbning på grund av internetdating.  
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