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Sammanfattning  
Syftet med den föreliggande studien har varit att klargöra och beskriva vilken bild män 
respektive kvinnor presenterar och kommunicerar fram via sina profiler på ett 
nätdejtingsforum. Vidare har vi undrat om traditionella könsroller och stereotyper är lika 
utpräglade på denna plattform för nätdejting eller om detta är ett forum som erbjuder ett 
överskridande av traditionella formationer. Den teoretiska ramen av studien har bestått av dels 
en socialpsykologisk uppfattning och förståelse för identitet, dels ett könsteoretiskt 
perspektiv. De metodologiska utgångspunkterna har setts från ett hermeneutiskt perspektiv. 
Datamaterialet har bestått av tio kvinnliga respektive tio manliga profiler på match.com. 
Studiens resultat delades in i tre teman positiva framhävandet av egenskaperna, den attraktiva 

kroppen och projektledare till sitt eget liv. Resultaten har visat att både män och kvinnor 
genom sin profilpresentation visar en positiv bild av sig själva, när det gäller både yttre och 
inre egenskaper. Resultatet har även visat att ett liv som innehåller en mångfald av sociala 
aktiviteter har stor betydelse, vilket tyder på ett reflexivt förhållningssätt till livet. Att skapa 
en bild av sig själv är ett mödosamt arbete i ständig förändring. När det gäller traditionella 
könsroller och stereotyper om vad som anses vara manligt och kvinnligt framkom att det 
förekom traditionella stereotypa sätt att beskriva sin manlighet och kvinnlighet, men att det 
finns vissa tendenser till ett överskridande av traditionella formationer på denna plattform. 
Studiens resultat har ytterligare visat att detta förekommer i mindre utsträckning än vi först 
trott.  

Nyckelord: Identitet, cyberkulturen, online dejting, internet dejting, internet relationer, 

självpresentation, hermeneutik.  

Abstract 
The purpose of the present study was to clarify and describe what image men and women 
present and communicate in their profiles on an online dating site. Further has been 
investigated if traditional gender roles and stereotypes are as pronounced on this online 
platform or if it offers a space to go beyond traditional formations. The theoretical framework 
of this study consisted of a social psychological idea and understanding of identity as well as 
a gender theoretical perspective. The methodological points of departure were hermeneutic 
and the data consisted of ten male and ten female member profiles on match.com. The results 
of the study was divided into three themes, the emphasis on positive qualities, the attractive 

body and project manager to one’s own life. The results showed that both men and women 
present a positive image of themselves in their profiles, both concerning inner and outer 
qualities. The results also indicated that a life with various social activities is of great 
importance, which implies a reflexive attitude towards life. To create an image of oneself is 
strenuous work in constant change. Regarding traditional gender roles and stereotypes about 
what is being regarded as male and female showed that traditional, stereotype ways of 
describing masculinity and femininity exist, but there were certain tendencies that a crossing 
of traditional formations takes place on this platform. However, the result of this study has 
also revealed that this happens to a lesser extent than we first thought.  
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1. Inledning 
En snabb teknologisk framväxt och Internets genombrott i mitten på 1990-talet har gett 
upphov till en sprid mångfald av skilda virtuella sociala gemenskaper och avancerade 
kommunikationsmedel för utbyte av information, kommunikation och relationer. Internet som 
ett socialt landskap, utspelar sig i gränslandet mellan anonymitet och offentlighet. Det 
erbjuder idag förändrade villkor för självpresentation och aktörskap med ett allt ökande krav 
på att kunna profilera sig som unik och därmed kunna framhäva sitt personliga varumärke, 
menar sociologen Göran Ahrne (2011:120). Socialpsykologen Jonas Stier är även han av 
uppfattningen att olika världar idag möts online oavsett religion, kultur eller social bakgrund 
och samspelets gränser och det sociala rummet har vidgats. Något som i sin tur har gjort att 
avståndet mellan människorna minskat, resonerar Stier (2003: 36 ff.). Snarlika resonemang 
finner vi även hos Castells (1999), Giddens (2003) och Turkle (1997) som menar att 
människors sociala relationer, även de mest intima, inte enbart utspelas i ett begränsat fysiskt 
forum, utan i digitala nätverk. De i sin tur har möjliggjort uppkomsten av nya gemenskaper 
och virtuella samhällen. En utveckling har också inneburit ett mödosamt arbete att känna igen 
olika identiteter och dess traditionella markörer, då kropp och synliga attribut inte längre är 
lika betydelsefulla. Människor bestämmer själva hur de presenteras för sin omvärld genom att 
lyfta fram sina positiva egenskaper och undanhålla de negativa. Med andra ord sker ett 
utförande av självidentiteten idag och i synnerhet på nätet som ett aktivt reflexivt ofullständigt 
projekt, där människor ständigt evaluerar och omprövar sin identitet i jakten på en 
framgångsrik och lyckad relation för att uppnå det perfekta livet (Giddens, 2009:23–24, 30). 

Även kärleken har blivit något som allt mer söks i det digitala rummet och nätdejting har 
förvandlats till en väletablerad plattform för att möta sin drömpartner. Nätdejting är ett 
utmärkt exempel på hur människor genom att profilera sig som unika, presenterar sig själva 
och sin identitet. Enligt en granskning som Sifo har gjort visar att fenomenet har blivit allt 
vanligare sedan år 2002 (toppen.nu). Rapporten påvisar att så många som var fjärde relation, 
eller hela 23 % av de tillfrågade har träffat sin partner på en nätdejtingsida och även att 
hälften av Sveriges singlar, dvs. över en miljon människor, har provat att nätdejta. Hur 
människor utnyttjar sina profiler som redskap för ett identitetsskapande och en 
självpresentation har varit av ett övergripande intresse i vår studie. En medveten fokus har vi 
lagt vid vilken bild som män respektive kvinnor presenterar och kommunicerar fram via sina 
profiler på ett nätdejtingsforum. Vi har även undrat om traditionella könsstereotyper är lika 
utpräglade på nätet eller om detta är ett forum som erbjuder ett överskridande av traditionella 
formationer.  

1.1 Nätdejting  
Genom Internets utveckling har det skapats möjligheter för människor att få träffas via 
elektroniska nätverk. Det har gjort nätverk till ett arena för människor att skapa och bygga 
relationer. Nätdejting är en plattform där medlemmar aktivt söker en partner och kan ses som 
en utvecklig av de tidigare kontaktannonserna. Det går ut på att en person bland annat med 
stöd av en tjänst på Internet kan söka en partner för en kortvarig eller långvarig relation.  
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Kontakten inleds med att varje medlem skaffar sig en profil som är synlig för övriga 
medlemmar. Profilen består oftast av en kort berättelse av varje medlems bästa egenskaper, 
intressen, vilken typ av relation man söker samt en bild av vem man söker. Varje medlem har 
möjligheten att själv bestämma hur mycket information ska finnas i sin profil. Som medlem 
kan man även välja vilka kriterier på det man söker hos en partner som ska ingå i profilen, 
exempelvis ålder eller krav på bild m.m. (svd.se). Sajten match.com grundades i USA 1995 
och räknas till en av de största och populäraste dejtningssajterna (datingdate.se). Även i 
Sverige är denna sida väldigt populär med över 600 000 medlemmar i åldrarna 25 till 45. 
Sammanlagt i Norden har match.com ca 8 miljoner medlemmar (datenow.se). 

1.2. Disposition  
Inledningen till studien är tilltänkt som en presentation av vårt forskningsintresse. Därefter 
presenteras en narrativ genomgång av den Tidigare forskningen under fem teman; virtuell 
persona, strategisk självpresentation, ökad möjlighet att kommunicera fram sina önskningar 
och vad söker män respektiv kvinnor. Efter detta kommer reflektioner kring tidigare forskning 
och därefter introduceras problemformulering och syfte som har varit centralt för den 
föreliggande studien vilket följs av Studiens teoretiska och begreppsliga ram. Sedan beskrivs 
studiens metodologiska utgångspunkters som innehåller en presentation av hermeneutiken 
som följs av genomförande och urval, analysförfarande, validitet och reliabilitet, 
metoddiskussion och etik. Under rubriken Resultat presenteras de tre huvudteman som har 
framkommit ur datamaterialet; positiva framhävandet av egenskaper, den attraktiva kroppen 

och projektledare till sitt eget liv. Studien avslutas med avsnittet Diskussion där studiens 
resultat diskuteras i relation till syfte, teori och tidigare forskning och slutligen ges förslag på 
vidare forskning.  

2. Tidigare forskning  
Mycket forskning har gjorts inom det valda forskningsområdet och i den föreliggande studien 
har vi gjort en medveten avgränsning av relevanta forskningsbidrag. Valet har grundats i att 
kunna ta del av andra forskares teorier eller åsikter som finns på fältet, vad som redan är 
bekant eller känt inom intresseområdet, vilka relevanta begrepp som har utnyttjats och om det 
går att finna motsättningar eller kunskapsluckor. Vidare har vi uppmärksammat vilka frågor 
som har besvarats och vilka som har lämnats obesvarade. Med inspiration av Bryman (2011) 
har vi med kritisk läsning lyckats ta del av spännande och relevanta forskningsbidrag. 
Sökningen har vi gjort i databaserna i Sociological Abstracts, Sage Journal, Google Scholar 
med hjälp av sökorden identity, cyberculture, online dating, internet dating, internet 

relationships, possible selves, self-presentation. 

Nedan görs en tematisk presentation av bidragens syfte samt inkomna resultat och slutsatser.  

2.1”Virtuell Persona”  
Sherry Turkle (1997) var bland de första att beskriva och analysera de upplösta identiteter och 
personlighetsegenskaper som gömmer sig bakom datorskärmarna. I sin forskning undersöker 
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hon förhållandet mellan den verkliga och den virtuella världen och huruvida en utvecklad 
teknologi har förändrat människors identiteter och deras sätt att tänka och förhålla sig till 
varandra (Turkle, 1997:337). Hennes undersökning bygger på hundratals kvalitativa 
intervjuer med studenter från MIT (Massachusetts Institute of Technology). Med begreppet 
virtuell persona förklarar hon uppkomsten av den virtuella världen, hur människor skapar nya 
typer av gemenskaper och hur mänsklig identitet konfronteras med tekniken. Det är på 
gränsen mellan den verkliga och virtuella världen som vi skapar oss själva (Turkle, 1997: 9). 
Slutsatsen hon drar är att det ges möjlighet att skapa olika identiteter och att man kan vara 
olika personer på nätet, vilket också kan innebära en identitetskris och leda till förvirring om 
vem man är (Turkle, 1997: 315-330).  
 
Turkle använder sig av Shakespeares komedi för att beskriva de personer som använder 
könsbyte för att upptäcka nya aspekter av identitet och för att möjliggöra ökad komplexitet av 
relationer. Hon undersöker användare av spelet MUD som betyder multi-user-domain där 
man kan använda en fri identitet. Det är ett slags virtuellt rum där utövare från hela världen 
kan träffas och spela spel ihop. Detta framkommer i undersökningen av MUD - spelarna att 
de använder könsbyte som dubbelagenter. Där kvinnor låtsas spela män och män låtsas spela 
kvinnor (Turkle, 1997: 264).  

Genom att bli till ett annat kön än sitt eget upplevde både män och kvinnor att de kunde 
förstärka vissa egenskaper i sin personlighet som normala t.ex. de egenskaper som ansågs 
oattraktiva för deras verkliga kön (Turkle, 1997: 219). Forskaren menar att könet ofta används 
som ett attribut till den identiteten man skapar i virtuella världar, men detta kön behöver inte 
stämma överens med människans kön i vardagslivet. Virtuell och nätbaserad kommunikation 
ger människor möjligheten att frigöra sig från sina kroppar och utreda sin personlighet genom 
att förändra sitt könsattribut (Turkle, 1997:262). Genom att en MUD- spelare deltar i oändliga 
rollspel inser de att de kan vara och ha många olika jag och att ingen av dessa karaktärer är 
mindre verkliga än vad de tror är det sanna. Turkle (1997) lyfter vidare fram vad som gör att 
man går över linjen och experimenterar med sådana falskhandlingar som detta rör. Hon ger 
idéer på onlinebeteende och frågar vilken typ av ansvar vi har för våra handlingar i verkliga 
livet, i den virtuella världen och vad det är för samhälle som skapas, både i det virtuella och 
verkliga livet. Hon avslutar sin diskussion med att säga att människor gör saker som de alltid 
har gjort och för att försöka förstå sig själva och få det bättre använder de material och de 
möjligheter som de har till hands (Turkle, 1997:231). 

2.2 Strategisk självpresentation 
Frågan om identitet som konstrueras i det virtuella rummet har även problematiserats av 
Whitty (2007). Hon undersöker hur medlemmar på nätdejtingsidor väljer att presentera sig 
själva för andra medlemmar samt hur de betraktar andras självpresentationer. Hon undersöker 
hur utformningen av medlemmarnas profiler påverkar inledandet av en framgångsrik relation i 
verkligheten. I studien gjordes kvalitativ telefon intervjuer med 30 män och 30 kvinnor på en 
australiensisk online dejtingsida. Whitty (2007) kommer fram till att medlemmarna är 
medvetna om vad som krävs för att nå framgång med nätdejtande och utformar sin profil 
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taktiskt därefter. Studien visar även att det finns stora skillnader mellan hur individer tar 
kontakt med varandra på nätdejtingsidorna jämfört med andra typer av kontakter på nätet och 
i verkligheten, samt hur mycket information människor lämnar ut om sig själva. Resultaten 
pekar på att medlemmarna berättar mer om sig själva för de personer som de har fått kontakt 
med genom en nätdejtingssida än genom andra typer av kontakter. Dessutom visar sig att de 
profiler som är mest sanningsenliga leder till större möjligheter för en lyckad relation utanför 
nätet (Whitty, 2007: 7-13).  

Det nästkommande forskningsbidraget, av Ellison, Heino & Gibbs (2006) berör även det 
frågan om människors självpresentation på nätet i syfte att hitta en partner. Författarna 
använde sig av kvalitativa telefonintervjuer med trettio fyra personer med frågor om deras 
erfarenheter, tankar och beteende gällande online dejting. Studiens syfte är att undersöka hur 
deltagare på en nätdejtingsida presenterar sig själva för att hitta en partner. Studiens centrala 
slutsatser handlar om att människor utnyttjar olika strategier när de presenterar sig själva för 
att uppnå målet att hitta den romantiska partner som de letar efter. Dessa strategier återspeglas 
i deltagarens profiler som är ett centralt verktyg för självpresentationen eftersom den är 
grunden till att förmedla sin personlighet. Studien visar också att användare minimerar 
riskerna och maximerar fördelarna när de presenterar sig själva online. Ellison, Heino & 
Gibbs (2006) påvisar att deltagarna förhåller sig mellan sitt ’’äkta jag’’ och sitt ”ideal jag” i 
självpresentationen och att det finns en spänning mellan att vilja framhäva sina attraktiva och 
positiva egenskaper och samtidigt visa en trovärdig och sann bild av sig själv. I pendlingen 
mellan dessa ”två jag” strävar deltagarna efter att framstå som trovärdiga. För att maximera 
sina chanser till att skapa relationer behövs en ökad förmåga att hantera självpresentationens 
strategier och samtidigt vara trovärdig. Ytterligare en slutsats som dras i studien är att 
strategierna som används i självpresentationerna både möjliggör och begränsar skapandet av 
relationer. Exempel på strategier är att formulera sin egen presentation baserad på det man 
uppfattar positivt i andras presentationer och att man ofta formulerade ett jag som låg närmare 
ett ideal jag än ett äkta jag (Ellison, Heino & Gibbs, 2006).  

2.3 Ökad möjlighet att kommunicera fram sina önskningar  
Nästa forskningsbidrag rör kommunikation och är utförd av Fiore & Donath (2005). De har 
undersökt data som är insamlad under en åttamånaders period som består av dyadisk 
interaktion av 65 000 heterosexuella användare av en amerikansk online dejtingsida.  Syfte 
med detta  är  att ta reda på vad som gör att nätdejtarna fattar tycke för varandra. Forskarna 
menar att nätet erbjuder ett nytt sätt att kommunicera med potentiella partners och att 
identifiera de egenskaper man själv söker hos andra. Resultatet av studien visar att de som 
dejtar på nätet söker likasinnade partners och ingår i en s.k. dyadisk interaktion, dvs. där båda 
personerna aktivt medverkar i samspel och ömsesidigt påverkar varandra. Ett resultat som 
överensstämmer med vad relationsforskare tidigare kommit fram till. Fiore och Donath (2005) 
noterar vidare att likhet är viktigare för vissa egenskaper, exempelvis civilstånd, önskan att få 
barn, antalet barn man redan har m.m. ( Fiore & Donath, 2005:1-4). 
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Ett annat forskningsbidrag som även den handlar om kommunikation är gjort av Heino, 
Ellison och Gibbs (2010). Syftet är att undersöka hur individer talar på en nätdejtingsida och 
hur ord som en nätdejtare använder kan relateras till marknadsföring. Författarna har 
genomfört kvalitativa telefonintervjuer med 34 deltagare från en stor online dejtingsite i USA. 
Forskarna menar att nätdejting framstår som en slags marknadsplats där sökandet efter en 
potentiell partner görs, där man ”säljer” sitt jag genom olika marknadsmetaforer. 
Marknadsmetaforerna i deltagarnas språk är grundläggande och gör det möjligt att objektifiera 
den andre. En slutsats som lyfts fram är att nätdejting jämförs med en marknad där deltagarna 
säljer sin profil och köper andras genom olika marknadsstrategier och retorik som uppmanar 
till en sorts shoppingmentalitet (Heino, Ellison och Gibbs, 2010:441- 445). 

Nästkommande forskningsbidrag är Lidmans och Sandens (2012)  undersökning om hur man 
kommunicerar fram personlig identitet med bloggen som verktyg. I studien görs kvalitativa 
intervjuer med bloggare i olika kontext, det kan tillexempel vara bloggare som skriver på en 
egen hemsida eller för en etablerad tidning. Studien undersöker betydelsen av ett personligt 
varumärke i dagens samhälle samt hur bloggare använder sig av kommunikationsverktyg för 
att få en ökad synlighet.  Studien resulterar i en teoretisk modell av hur kommunikationen av 
den personliga profilen kan se ut och skapa individens starka varumärke. I modellen 
uppmärksammas betydelsen av att tydligt kommunicera sin identitet genom att skapa en 
återkommande bild av personens digitala identitet. Identiteten kompletteras med ett 
konsekvent agerande där vikten av att synas och kommunicera sig själv på ett återkommande 
vis är relevant. Det finns behov av att kunna uppvisa en god kännedom kring sin kontext och 
mottagarens värderingar vilket ökar möjligheten att kommunicera fram en positiv bild av sin 
personliga profil genom sin blogg. Det finns även behov av att ständigt kunna kommunicera 
fram sina värderingar (Lidman och Sanden, 2012: 51-53). 

Forskningsbidraget av Silfwerbrand och Nilsson (2011) syftar till att undersöka hur man kan 
förstå nätdejting utifrån ett konsumtionsperspektiv samt vilka skillnader i självpresentationer 
som går att se mellan kvinnor respektive män när de agerar på dejtingsidor. I studien 
genomfördes kvalitativa intervjuer med fem personer och dessa kompletterades med data av 
femtio kvinnors och femtio mäns presentationsprofiler på match.com. En analytisk fokus i 
deras studie har varit att titta på språkbruket som deltagarna använder när de presenterar sig 
själv. Analysen förankras i Baumans idéer om konsumtionssamhället där Internetdejting kan 
betraktas som en marknad där människor säljer och köper sig som en ”vara”. I 
forskningsresultaten framkommer att kärleken blir till en materiell resurs som är utbytbar. 
Vidare tillskrivs medlemmarna onaturliga identiteter genom ett begränsat sätt att uttrycka sig 
och genom fastställda ramar som Internetdejting erbjuder, menar forskarna. Dessa onaturliga 
identiteter försöker medlemmarna sedan få att överensstämma med sina identiteter i det 
verkliga livet. Det har även framkommit skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar och 
presenterar sig. När män marknadsför sig är det viktigare att sticka ut från mängden. De är 
också mer drivande när det gäller att ta kontakt, något som påminner om de klassiska 
stereotyperna om att män ses som det ledande och dominerande könet. Ytterligare en slutsats 
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som dras är att dejtingsidorna formar en arena där kvinnorna dominerar genom de krav som 
de ställer på hur männen ska vara och bete sig (Silfwerbrand och Nilsson, 2011:28–30). 

2.4 Vad söker män respektive kvinnor 
Forskningsbidraget av Hitsch, Hortaçsu och Ariely (2010) granskar vilka sorts annonser som 
får flest svar i form av mejl och vilka preferenser kvinnor respektive män lyfter fram i sina 
profiler och som är avgörande för framgång på nätdejtingsmarknaden. Undersökningen har 
genomförts med kvalitativ metod. De data som under fyra månader samlats in från en 
dejtnings sida beskriver 23 000 medlemmars aktiviteter på dejtningssidan. Det har 
framkommit att de medlemmar som klassificeras som snyggast får fler svar och att ha ett 
fotografi ökar också chansen att få ett svar. Resultatet visar att det finns ett starkt samband 
mellan inkomst och attraktion. Män med höga inkomster har större chans att dejta attraktiva 
kvinnor. Hög utbildning och samma etniska bakgrund tillhör även de sökta preferenserna för 
såväl män som kvinnor (Hitsch, Hortaçsu och Ariely, 2010:22). 

Forskningsbidraget av Elizabeth Jagger (2001) handlar om förändringarna av feminina och 
maskulina identiteter i ett postmodernt konsumtionssamhälle. Studien lyfter fram vad som 
tycks vara önskvärda egenskaper hos män och kvinnor i hur nätdejtarna presenterar sig själva 
i sina profiler. Det är en kvalitativ studie av 100 heterosexuella dejtningsannonser från två 
Skotska dagstidningar. Jagger undersöker hur annonsörerna presenterar sig själva, vad de 
anser önskvärt hos andra och ser även till skillnader mellan kvinnor och män.  Forskarens 
analys visar att män marknadsför sig via olika statussymboler vid försäljningen av jaget till 
skillnad från kvinnorna som framhäver tilldragande kroppsform och fysisk dragningskraft. 
Detta menar Jagger (2001) stämmer överens med traditionella och stereotypa könsroller. 
Vidare menar forskaren att konstruktionen av identitet skiljer sig mellan män och kvinnor. 
Det är mer problematiskt för kvinnor att forma ett reflexivt själv på grund av att deras 
subjektivitet är mer fasta och stabila jämfört med mäns. I dagens postmoderna 
konsumtionssamhälle har identiteter ändrats, men verkar ge män fler resurser för 
identitetsskapande jämfört med kvinnor, som har färre identiteter tillgängliga och mindre 
reflexivitet. Slutsatsen är därför att kulturella resurser för identitetsskapande inte är 
tillgängliga till samma utsträckning för båda könen i det postmoderna samhället (Jagger 
2001:1-9). 

2.5 Reflektioner kring tidigare forskning 
Som det framgår från presentationen ovan har forskningsbidragen lite olika fokus och 
problematiseras ur skilda perspektiv. Centrala resultat och frågor går att urskilja och som 
problematiseras är identitet, självpresentation och självet. Identiteten konfronteras med 
tekniken och människor skapar multipla identiteter som leder till en identitetskris och 
förklaras med begreppet virtuell persona. Identiteten betraktas som något som konstrueras 
virtuellt och i självpresentationen tänker man taktiskt när man konstruerar sin profil för att 
lyckas med sitt dejtande. Detta är intressant för oss då vi önskar undersöka hur kvinnor och 
män framställer sin identitet genom sina profiler på en dejtingsida. Det som också har 



 

7 

 

framkommit i tidigare forskningen är att framgången på nätet till stor del avgörs av attraktion 
och inkomst då män med högre inkomst får attraktivare kvinnor. Vid självpresentationen 
använder man sig av olika strategier som verktyg för att visa upp sin personlighet, men 
forskning påvisar att deltagarna i profilerna förhåller sig till ett äkta jag och ett ideal jag. 
Identitet är något som kommuniceras fram i syfte att hitta en likasinnad partner. Forskare som 
har studerat hur man kommunicerar fram sina önskningar har förankrat det i ett 
konsumtionsperspektiv och talar i termer av marknadsföringsstrategier. Utifrån ett 
konsumtionsperspektiv visar forskning att nätdejtingsidorna kan betraktas som en 
marknadsplats där användaren köper och säljer sig själv och andra. Detta bidrar till mycket 
intressanta reflektioner, trots att detta perspektiv inte är något vi lägger fokus på i vår 
problemformulering. Vidare har några av dessa forskningar sett på skillnader i sättet att 
presentera sig mellan män och kvinnor när det gäller marknadsföring och de traditionella 
stereotyper som är dominerande. Ett utbrett teoretiskt resonemang som förs i den forskning vi 
har tagit del av är förankrat i ett könsperspektiv. Forskningen lyfter fram feminina och 
maskulina traditionella stereotypa identiteter när det gäller marknadsföring genom olika 
statussymboler såsom inkomst, utbildning m.m. Vidare påvisas att det förekommer skillnader 
mellan könen när man bygger sin identitet, kvinnor har svårare att skapa ett reflexivt jag 
eftersom kvinnors subjektivitet är mer fasta än mäns.  

Dessa forskningsbidrag har fungerat som en signifikant vägvisare det egna området som vi 
själva har valt och en sammanfattande slutsats som vi har dragit är att vi har klivit in i ett rikt 
forskningsfält med flera intressanta perspektiv. Ambitionen är att även vår studie kan ses som 
ett bidrag till det fältet.   

3. Problemformulering och syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilken bild av sig själva som män respektive kvinnor 
som deltar i dejtingsforum kommunicerar fram via sina profiler. Vi har ställt följande frågor:  

1. Vilken bild av sig själva väljer män och kvinnor att visa upp i sina profiler i syfte att finna 

en partner? 

2. Vilka traditionella stereotyper använder män och kvinnor i utformningen av sina profiler?  

4. Studiens teoretiska och begreppsliga ram  
Nedan beskrivs det teoretiska ramverket som har fungerat som ett viktigt analytiskt 
fundament för vår studie. För att förstå de centrala begreppen identitet och självpresentation 
erbjuder vi läsaren en förståelse för hur vi har utnyttjat dessa begrepp i vårt arbete.  

4.1 En socialpsykologisk uppfattning av identitet 
Identitet har diskuterats ideligen inom en rad vetenskapliga discipliner och beskrivs på skilda 
sätt som en gestalt, process eller känsla/upplevelse. Identitet är svårt att förklara på endast ett 
sätt eftersom det inbegriper så många olika skeenden i livet, exempelvis att vara ung, att bli 
vuxen, att bli förälder, pensionär eller arbetslös (Stier, 2003:19–20). 
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Människor konstruerar och rekonstruerar sin självuppfattning under ständig påverkan från sin 
omgivning och ingivelser från omvärlden. En identitet i en socialpsykologisk mening skulle 
därför kunna betraktas som människans förmåga att bibehålla en speciell berättelse om sig 
själv. Det är viktigt att förstå att identiteten också reagerar på faktorer utifrån samhällets 
villkor samt den kulturella och sociala omgivningen. Identitet är som en tavla, ett porträtt av 
en person och kan aldrig bli riktigt klar, utan är ett livslångt biografiskt arbete i förändring. 
Stier sammanfattar begreppets innebörd med att befinna sig i varandet och att bli förtrogen 
med de utmaningar i livet som påverkas av olika erfarenheter, händelser och kriser i livet 
(Stier, 2003: 12-14). I denna studie förstås identitet ur ett socialpsykologiskt perspektiv som 
härrör såväl till individen själv som till relationen med andra och den tolkas som något som 
skapas socialt mellan individ och samhälle. Analytisk fokus ligger därför vid de 
interaktionsmönster där identiteter uppkommer som en följd av människans interaktioner med 
sin omgivning och förhållandet mellan subjektivitet och social kunskap är dynamiskt 
(Kinnvall i Petersson och Robertsson, 2003: 13ff). Begreppet innebär vidare att det finns ett 
visst fortlöpande sammanhang i individers grupper när det gäller beteenden, åsikter och 
önskningar. Det har kritiserats över tid att identitet inbegrips som en fastlåst och en 
deterministisk inställning (Giddens, 2003:43). 

I socialpsykologiska termer är identitet såväl social som personlig. Den sociala identiteten 
handlar om de utmärkande egenskaper som andra tillskriver en speciell människa. Dessa drag 
består av markörer som i en huvudsaklig betydelse anger vem personen är, samtidigt som de 
relaterar den till andra individer som uppvisar samma kännetecken, exempelvis student, 
mamma, socionom, gift, religiös eller dyslektiker. De sociala identiteterna innefattar därför en 
kollektiv bredd och markerar hur människor liknar varandra. Dessa sociala identiteter 
innehåller fler än bara en utmärkande egenskap att identifiera sig med. Även om denna 
mångfald av skilda identiteter kan orsaka konflikt, menar socialpsykologiska forskare att det 
finns en jämförelsevis primär identitet som följer med genom livet. Personlig identitet å andra 
sidan står för ett åtskiljande och unikheten som människor gör och känner i relation till andra. 
Människans ständiga interaktion och förhandling med yttre världen hjälper henne att skapa en 
bild av sig själv och personen utnyttjar olika valmöjligheter samt uppvisar en 
handlingsförmåga och frihet (Giddens, 2003: 43-44). I dag frigörs individen från de 
traditionella, medfödda, nedvända och tillskrivna bestämda faktorer som tidigare styrt mycket 
tack vare ett ökat ansvar och större frihet (Bauman, 2002:176). Beslut som människor i 
vardagen ska fatta, allt från vilka kläder man ska välja till hur man ska uppträda i olika sociala 
sammanhang formar människor till den de är och dessa val görs på egen hand och av egen 
förmåga (Giddens, 2003:44). Genom att se på sig själv skapas en bild av vem man är, vilket 
gör att en människa utvecklar sitt ”själv” och jaget utvecklas hos individen beroende på 
gruppens värderingar och attityder (Charon, 2010:121–123).  

Människans identitet kan därför förstås som upplevelsen av att vara en karakteristisk och unik 
individ. Uppfattningen av begreppet kan också förstås som en upplevelse av självet som ett 
likartat ständigt pågående sammanhang över tid. Självidentitet definieras som en individs 
reflexiva tolkning som självet gentemot bakomliggande orsak av individens livshistoria. 
Människan skapar sin livshistoria och berättelser om sig själva genom reflexiva processer och 
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ser framåt mot en mängd tänkbara liv (Stier, 2003). Enligt Stier (2003: 17-18) symboliserar 
identiteten vilka positioner som individen har i ett socialt sammanhang, något som är 
förknippat med vår självuppfattning. Sammanfattningsvis konstrueras identiteten i en ständigt 
pågående process i mer individualiserade benämningar där individen aktivt väljer identiteter i 
sina handlingar genom föreställningar och uppfattningar (Kinnvall i Petersson och 
Robertsson, 2003:11ff; Johansson, 2004:155). Även livsstilar signalerar olika gruppers 
identiteter som kan vara uppbyggda kring olika sätt att leva, t.ex. musiksmak, idrottsintressen 
och datorer som kan skapa nya samhällen (Stier, 2003:75). 

4.2 Identitet som ett reflexivt projekt 
Självidentiteten skapas genom ett reflexivt projekt. Det innebär att den stabila sociala världen 
har brutit samman vilket gör att människor idag måste anpassa sig till sitt arbete, ny teknik 
och nya könsroller (Turkle, 1997:315). I dag har intresset av egenutveckling ökat bland annat 
i sociala relationer, då människan ständigt utvärderas och omvärderar sin egen identitet i 
jakten på det perfekta livet. Självidentiteten skapar en bana för människan, som består av en 
berättelse av människans liv. Människor lever i en reflexivt organiserad tid där det finns 
multipla möjligheter till att skapa ett liv där man ständigt frågar sig hur man ska handla och 
bete sig när man ska leva sitt liv (Giddens, 2009: 23-24). Bakom detta finns ofta en dold 
önskan att bli till någon annan och nå berömmelse, bekräftelse och status. På det sättet blir 
identiteten till ett ”reflexivt projekt”. De livsval man gör, vilken bana man väljer, blir allt 
viktigare i möjligheten för självförverkligande, det omrevideras ständigt och ersätts av ny 
information eller kunskap (Giddens, 2009: 13-31). Alla dessa reflexiva val gör att människor 
hela tiden tvingas till att följa en livsstil, för att ge en materiell inramning till en speciell 
berättelse om självidentiteten. Reflexivitet handlar inte i första hand om en individuell 
egenskap, det i nutida samhället accepteras inte förklaringar som ”så har vi alltid gjort”, utan 
ett sökande efter kunskap och betraktande av det rådande utgör en inordnad del av det sociala 
livet där människan är dömd till reflexivitet. En människa identitet blir en ständigt aktuell 
process som hela tiden blir definierad och omdefinierad (Johansson, 2004:145; Charon, 
2010:77–84). 

4.3 Skapandet av identitet på nätet   
Ett av många drag i senmoderniteten är att människan ständigt är på väg. Människan kan 
alltid vara besökare på olika platser genom att zappa från kanal till kanal i hög hastighet, bo 
utomlands, resa, pendla och surfa på nätet etc. En människa är inte längre tvungen att förflytta 
sig genom det fysiska rummet för att kunna möta andra. Media, Internet och 
cyberverkligheten förstoras upp och dissekeras och är signifikanta platser för 
identitetsskapande och självförverkligande. Internet gör det möjligt att kommunicera i realtid 
utan att blanda in kultur, religion, klass eller kön. Människor vävs samman av gemensamma 
intressen där de skapar förbindelser. Människor gottar sig i andras problem och i dessa 
medialt konstruerade miljöer är det riskfritt att känslomässigt utforska och experimentera med 
sin identitet. En människa behöver inte känna sig skamsen eller möta konsekvenserna för att 
själv kunna välja att stänga av tv eller datorn (Stier, 2003: 37-38). Internet och den utvecklade 
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tekniken gör det möjligt för individen att laborera och utforska olika identiteter vilket kan leda 
till en ”flytande” och ”ocentrerad” bild av självet. En sådan utveckling kan leda till ett 
konstgjort liv och en syntetisk intelligens. Rollen individen spelar i verkliga livet kanske inte 
är en av de bästa, utan bara en av flera roller (Turkle, 1997) 
 
På nätet är människor inte längre traditionsbundna utan är mer reflexiva. Detta gäller även vid 
valet av partner. Budskap som män och kvinnor får genom medias och Internets bild gör att 
de blir betydligt friare och kan laborera med de olika mediala berättelserna om kärlek och 
relationer. Det kan också innebära splittring för många att kunna välja rätt (Johansson, 2004: 
116-117). Även Giddens ser alla dessa möjligheter som en utmaning för individen, som är 
förknippade med känslan av att aldrig vara nöjd med sin relation och som i sin tur kan leda till 
ambivalens och ett ständigt ifrågasättande och självrannsakan (Giddens, 2008:114).  

4.4 Könsidentitet 
Könsidentitet är inget som är förutbestämt utan är resultat av kulturella mönster som skapas 
och omskapas och rituellt upprepas. Manligt och kvinnligt får ett innehåll först när människor 
möts genom praktik och handling. Kön uppfattas, utvecklas och förändras på olika sätt i 
skilda kulturella och språkliga kontexter och tider och bakom alla påståenden i könsfrågor 
finns värdeomdömen (Butler 2011: 11, 68-69). Föreställningar om hur man ser på manligt och 
kvinnligt i relationer är ofta djupt inbitna. Män anses vara på ett sätt och kvinnor på ett annat, 
men när individer sedan förhåller sig till dessa föreställningar så formas även identiteten 
(Josefsson, 2005: 88-90). Att utgå från ett könsperspektiv öppnar upp för olika sätt att förstå 
och tänka om vad som är feminint och maskulint och hur det görs och förändras, samt ge nya 
innebörder (Butler, 2011; Connell, 2003). Det är i samtalet om könet som det konstrueras och 
upprätthålls. Därför kommer kön alltid att vara en grund för identitetsskapande menar Trost 
och Levin (2004: 173-174). Människan uppfattar sig inte alltid medvetet som kvinna eller 
man men man beter sig alltid i samförstånd med sin könstillhörighet. Av andra människor 
klassificeras vi som antingen kvinnor eller män och ingen kan vara könlös, vare sig i sina 
egna eller i andras ögon. I den sociala verkligheten sker en språklig differentiering av 
könsidentitet genom ’’en vacker och attraktiv kvinna’’ eller ’’en stark och kraftfull man ’’ 
(Trost och Levin, 2004: 165).  Det är väletablerade mönster i den sociala ordningen som styr 
och ett ifrågasättande av denna uppdelning som kan ersättas med enhetliga föreställningar 
eller stereotyper om kvinnor och män, respektive feminint och maskulint. Mycket i dessa 
stereotyper grundas i samhällets förväntningar och allmänna normer där könsrollerna 
internaliseras genom socialisationen. Via uppmuntran och beröm får människan tidigt lära sig 
hur man ska vara som flicka respektive pojke (Stier, 2003: 62-63). Hur män och kvinnor på 
olika sätt använder språket leder ofta till att förstärka föreställningar om att män alltid är 
manliga och kvinnor alltid kvinnliga. Via språket berättar människor om sig själv, men 
språket tillhör inte individen utan språkbruket berättar om ens liv och genom detta styr språket 
vem människan har möjlighet att vara (Iversen i Lindblom och Stier, 2011: 233-234). 

Kön sätter prägel på kulturens kategorisering och på det sättet är kön grundkonstruktionen för 
identifikationsskapande anser Turkle (1997). Hon diskuterar hur kön arrangeras av ett stort 
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antal användare online där många personer spelar och deltar samtidigt på en virtuell plats. 
Eftersom människornas närvaro på internetsidor skiljer sig från det verkliga livets visuella 
närvaro, har man möjligheten att välja vara androgyn dvs. dubbelkönad person, menar hon. 
Online könsbyte påvisas vara lättare än att övergå till andra sorters könspersonligheter och på 
det sättet lära sig mer om stereotyper om det andra könet (Turkle 1997: 262-265). 

5. Studiens metodologiska utgångspunkter  
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns det tre skilda vägar i forskningen . Den första 
handlar om att komma fram till en slutledning (deduktion). Den andra handlar om att utgå 
från empiri för att generera en teori (induktion). Den tredje är den s.k. abduktiva vägen som 
innebär mycket snabbt samspel mellan observationer och idéer, samt mellan delar och den 
framväxande helheten. Valet för den föreliggande studien är den abduktiva vägen. Genom att 
växla mellan vår teoretiska förförståelse och den empiri vi mött, uppnår vi en större förståelse 
för vilken bild som kvinnor och män kommunicerar fram i sina profiler på ett dejtingsforum 
och huruvida traditionella könsroller och stereotyper är lika utpräglade på nätet eller om detta 
är ett forum som erbjuder ett överskridande av traditionella formationer.  

5.1 Studiens forskningsperspektiv 
Vi har valt hermeneutik som vetenskaplig grund för vår studie. Hermeneutik är en 
tolkningsteori där forskaren undersöker förståelsen av vad text, berättelse, handling och språk 
betyder i alla kulturella kontexter (Skott, 2004:10). En stor del av hermeneutiken handlar om 
ett pendlande mellan del och helhet i tolkningsprocessen, den så kallade hermeneutiska 
cirkeln (Ödman, 2004:78). Cirkeln går ut på att hela tiden kontrollera delarna och helheten 
mot varandra (del-helhet, helhet-del). Genom en cirkulär undersökningslogik försöker man 
som forskare att bättre förstå såväl människa som kultur. Pendlingen mellan del och helhet 
beskrivs ofta som en cirkelrörelse eller spiralgång, där man tolkar textens detaljer till dess 
helhet och vice versa, samt tolkning från vår egen referensram till texten och vice versa 
(Skott, 2004:68–69, Ödman, 2007:99–100). Trots att vårt syfte inte är att tolka och se hur 
språkbruket uppstår i våra profiltexter, måste vi ändå vara medvetna om hur språket talar till 
oss. Förklarar subjektet som vi studerar när vi tolkar texten för att skapa förståelse för 
medlemsprofilen (Skott, 2004:13). 

5.2 Varför hermeneutik? 
I denna uppsats har vi valt hermeneutik som metod av flera orsaker. En anledning är att 
metoden ger oss som forskare fen möjlighet att få kännedom om hur det är att vara människa i 
ett givet sammanhang och en given situation (Ödman, 2004:71). En av grundvalen i studien är 
att förstå vilken bild män och kvinnor väljer att framhäva i sina profiler genom att ta reda på 
hur medlemmarna presenterar sig på en dejtingsida, dvs. en person i en i en given kontext. 
Vidare är syftet med studien att skapa en förståelse av vad detta kan betyda för dejtingsidans 
medlemmar. Hermeneutik är utmärkt i vårt fall eftersom denna metod till viss del handlar att 
förstå vår och andra människors livsvärld och verklighet (Ödman, 2007:25 ). 
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5.3 Hermeneutiska utgångspunkter 
Hermeneutiken som metod inbegriper fyra olika teman eller utgångspunkter, förståelse, 
förförståelse, tolkning och förklaring (Ödman, 2004:74).  

Förståelse handlar om att försöka öka förståelsen i förhållande till och för människor (Ödman, 
2007:55) och inbegriper bland annat sin egen och andras livssituation och handlingar (Patel & 
Davidson, 1994:25). Förståelsen innebär vidare att förstå något genom att som forskare få 
inblick i det som är föremål för forskningen. Detta leder till en djupare kunskap som även har 
intryck på forskaren själv (Ödman, 2004:74). Inom hermeneutiken finns en annan del, 
horisontsammansmältning, som handlar om hur forskarens förståelse smälter ihop med en 
annan kunskap om det ämne som studeras. En ny förståelse formas av de två olika synerna på 
förståelsen för ett ämne. De olika förståelsehorisonterna som existerar i samhället och som 
delas av människor är förbundna med tradition. Traditionen kan beskrivas som det en person 
tror på och lever efter (Ödman, 2007:11). 

För att vi som hermeneutiker kunna komma fram till en förståelse utgår vi från vår 
förförståelse. Det kan innefatta tankar, intryck, känslor och kunskap som vi har om fenomenet 
som studeras. Förförståelsen är byggt på ”tradition”, vilket innebär att den kunskap man har 
om samhället, livet och människor uppstår ifrån de normer som personer lever efter. Men 
också vad personen tilldelar de olika fenomen för innebörd (Ödman, 2007:25–26). 
Förförståelsen har ett stort antal ändamål och handlar inte bara om att nå en ökad förståelse. 
Utan använder forskaren sig av sin privata förförståelse för att närma sig forskningsobjektet 
och den kunskapen som forskaren har, är en positv möjlighet att utnyttja för att uppnå en ökad 
förståelse för forskningsobjektet (Patel och Davidson 1994:25).  

Trots detta är den personliga  förförståelsen inte fullständig, utan tanken är att förförståelsen 
ska leda till en förståelse som görs genom tolkning (Ödman, 2004:7). För att vi som forskare 
ska få ökad förståelse för oss själva och andra, använder hermeneutiker tolkning. Tolkning 
innebär att uppge betydelser och äger rum då forskaren inte förstår den verklighet som hon är 
i, då förförståelsen inte är tillfredsställande (Ödman, 2007:71). Tolkningen kan bland annat 
bestå av hur människors liv och tillvaro uttrycks i skrivet språk eller i tal (Patel och Davidson, 
1994: 25–26). När man tolkar görs en tolkningsakt som består av två olika perspektiv, att 
frilägga och att tilldela mening. När forskaren tilldelar forskningsmaterialet mening betyder 
det att man börjar i nuet och sedan ser framåt för att kunna förmå att upplösa eller att 
åstadkomma något nytt. Friläggande av mening innebär att forskaren är i nuet och förflyttar 
sig mot det förflutna för att förstå (Ödman, 2007:59). 

Förklaringen är den sista utgångspunkten inom hermeneutiken. Den tolkning som utförs 
hjälper till att ge en förklaring, men tolkning bygger även på en förklaring (Ödman, 2004:75). 
Förklaringen består av ett förtydligande av till exempel sammanhang och relationer mellan 
begrepp och företeelser. Fenomen måste klargöras och forskaren måste även förstå det som 
ska klargöras för att förmå att förklara. Det som gör förklaringen till en huvudsaklig del inom 
hermeneutiken är att den handlar om att vi som forskare måste förklara för att nå en förståelse. 
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Texten som förklaras kan vara oförståelig och behöver därför omtolkas för att kunna förstås. 
Detta kallas inom hermeneutiken för förklarande tolkning och används förutom i föregående 
exempel även av att vi som forskare genom data kan jämföra med andra texter för att uppnå 
en förståelse (Ödman, 2007:75). Skott (2004) lyfter fram den hermeneutiska tolkningsläran. 
Att berätta något och att följa en berättelse anses vara en konst, som betyder att vi skapar en 
betydelsefull helhet av spridda delar (Skott, 2004:65). Förförståelsen är en viktig del i denna 
process. Förståelsen bygger inte enbart på reproduktivitet utan också på produktivitet. Att 
förstå en berättelse eller en text betyder att man har fått en ökad förståelse. Meningen med det 
är inte att ta fram vad berättaren vill säga med sina ord och meningar, utan att förstå vad som 
är bakomliggande i det sagda eller berättelsen. Detta gör att horisonten eller synkretsen ökar 
(Skott, 2004:69). Med berättarens förmedling av budskap och forskarens tolkning och 
förståelse av budskapet skapas en ny förståelse och detta är en del av den hermeneutiska 
cirkelprocessen. Ricoeur talar om ”tillägnelse” och detta innebär att man med hermeneutiken 
försöker skapa förståelse tillsammans med andra (Skott, 2004:66).  

Med det föregående som inspiration har vi i vår analys utgått dels från vår förförståelse, dels 
från mötet med datamaterialet. Förståelsens ursprungliga form är samförståndet som skapas 
tillsammans med andra och är inte en mekanisk process. Den hermeneutiska cirkelprocessen 
skapas när vi som forskare genom vår förförståelse och tolkande skapar ny förståelse. När vi 
berättar om vad som sägs sätter vi samman och ordnar händelser som skapar mening. 
Tolkningen går ut på att förstå skapandet av en värld som uppstår genom språket och inte 
genom igenkänning av någon annan människa (Skott, 2004:67). Trots att vårt syfte inte är att 
tolka och se hur språkbruket uppstår i profiltexterna som använts i denna studie, måste vi ändå 
vara medvetna om hur språket talar till oss och förklarar subjektet som vi studerar, när vi 
genom berättelsen försöker skapa förståelse för medlemsprofilen. 

5.4 Förförståelse  
Förförståelsen inom den hermeneutiska metoden spelar en viktig roll. Vår förförståelse av 
fenomenet nätdejting och dess eventuella följder och effekter är bara vår personliga, kunskap 
och erfarenheter. Vi är två forskare som har olika erfarenheter, upplevelser och tankar om 
nätdejting, vilket resulterar i olika kunskaper och därmed olika förförståelse. Forskarens 
tolkningar kan skifta beroende på vem forskaren är och likaså kan text uppfattas på olika sätt 
av olika läsare i olika sammanhang. Vi som forskare har olika bakgrund och traditioner som 
påverkar våra uppfattningar om detta fenomen. En av forskarna i denna studie är en 39-årig 
kvinna med västerländsk bakgrund som har personlig erfarenhet av att dejta på nätet. Innan 
hon dejtat på nätet bestod hennes förförståelse av en hel del fördomar, att de som dejtar på 
nätet är personer som har svårt att ta fysisk kontakt är asociala, och som därför har misslyckat 
att hitta en partner i verkligheten. Vilket förändrades när hon själv fick erfarenhet av att 
internet dejta och därmed förändrades hennes förförståelse. Den andra kvinnan är 26 år med 
österländsk bakgrund som inte har någon personlig erfarenhet av nätdejting, utan som bara 
har hört om fenomenet av vänner och bekanta som dejtar. Hennes förförståelse består av en 
mer traditionell bild av relationer där dessa moderna sätt att mötas virtuellt inte förkommer. 
Följaktligen har vi olika bilder och förförståelse av nätdejting. 
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5.5 Om språket  
Språket gör att vardagen består av meningsfulla objekt, menar Berger och Luckman, (1979). 
Således kan språket ses som förvaringsplats för uppsamlade mängder, innebörder och 
erfarenheter som sedan kan lagras och sträcka sig till kommande generationer (Berger och 
Luckman, 1979). Språk tar form som ett berättande. Genom att berätta någonting förmedlas 
ett syfte och ett budskap till läsaren. I texten har berättandet således en mening med innehåll 
och betydelse. I det sociala rummet sker ett meningskapande där vi kan sammankoppla och 
relatera till varandra och till situationer och händelser runt omkring oss. Språket är det 
verktyg som bäst speglar vardagen för människor och berättandet blir en betydelsefull helhet, 
där tid, mening, etik och identitet kan gripas och uttryckas. Genom berättandet presenteras 
händelser och själva berättandet är handling i sig. Samtidigt är det genom berättandet som 
man formar sociala och kulturella relationer och därmed olika värderingar. I berättande är 
även identitetskapandet en viktig process som har ett utgångsläge (Skott, 2004:9–13). Detta 
kan kopplas till hermeneutisk förståelse av språket som ger en mening, och inte konstruerar 
den såsom konstruktivisterna skulle säga. Genom förståelsen av språket skapar språket en 
mening. Detta är något som vi forskare måste vara medvetna om trots att vår fokus inte 
kommer att ligga på språkbruket i sig. Framställningen av världen uppstår genom språket och 
för att förstå meningen måste det gå ut över det verbala språket. Tack vare en hermeneutisk 
analys har vi sökt mening, förståelse, förklaring och dolda uttryck i texten.  

5.6 Genomförande och urval 
Att undersöka ämnet nätdejting kändes mycket intressant därför att vi i många sammanhang 
haft funderingar över hur individer väljer att framställa sig själva på Internet. Vi började med 
att söka bland olika dejtningsidor för att få en bättre uppfattning om hur sidorna kan se ut. 
Sökningen visade att det finns oerhört många sidor på nätet för att dejta, vi valde att använda 
en av de största dejtingssidorna, match.com. Syftet med vår uppsats är att se vilken bild 
kvinnor och män framställer av sig själva på ett dejtningsforum och för att söka rätt på detta 
var vi tvungna att registrera oss med ett manligt och ett kvinnligt medlemskonto. När vi som 
forskare registrerade oss på sidan var vi tvungna att själva skapa medlemskonton där vi fyllde 
i fasta kategorier med olika svars alternativ för att kunna få tillgång till både de manliga och 
kvinnliga medlemmars profiltexter. Därefter kunde insamling av materialet påbörjas.  

De profilerna som vi använt i vår studie består av medlemmar på nätdejtingsidan match.com 
och varje profil innehåller fyra kategorier, profiltext, om mig, livsstil och värderingar, samt 
den jag söker. Dessa kategorier fanns färdiga på sidan och fylls i när en medlem registrerar 
sig och är till för att underlätta för medlemmarna att lyfta fram egenskaper som visar hur en 
kvinna eller man är. Dock ska tilläggas att det även finns en profiltext där medlemmarna har 
större möjlighet att beskriva sig närmare. Genom att följa dessa fasta kategorier att beskriva 
sig själv utifrån, försöker de visa en bild av sig själva. Med hänsyn till dessa kategorier valde 
vi ut de delar som hörde samman med kategorierna som var relevanta för vår frågeställning. 
Utifrån ett slumpmässigt urval valde vi ut de profiler som först uppstod i vår sökning. Vi har 
valt att ha det jämställt mellan kvinnor och män och spritt över olika åldrar. Vi valde även att 
använda oss av medlemmarnas texter bestående av citat som var vägledande i urvalet av 
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analysmaterialet. Urvalet av texter bestod av tio kvinnliga och tio manliga profiler i 
åldersgrupp 28-42 från dejtingssidan match.com. Vi ville använda oss av så bred data som 
möjligt för att uppnå en önskad mättnad gällande antalet analyser. Detta gav oss en bred 
variation, samt att dessa var väldigt lämpliga, då ändamålet var att analysera vilken bild som 
medlemmarna framhäver av sig själva. Dessa profiler gav större möjligheter för att kunna 
göra djupare analyser. Materialet insamlades den 2012-09-14 och vid sökningen gick vi in i 
rollen av en man som söker kvinnor och en kvinna som söker en man. Vi fick många träffar 
och under genomförandet av sökningen valde vi ut de tio första kvinnliga profilerna och 
manliga profilerna som uppkom. Dessa profiler dokumenterades genom att de förflyttades till 
ett dokument i datorn, därefter skrev vi ut materialet i pappers kopia för att kunna nyttja det. 
När allt material var dokumenterat började vi närma oss profiltexterna genom att läsa igenom 
materialet för att vi skulle få en uppfattning om textens helhet. Därefter läste vi texterna 
många gånger, mycket noggrant och började vid detta stadium även tänka på hur vi skulle 
kategorisera in materialet. Vi gick vidare med en hermeneutisk metod för att utföra analysen.   

5.7 Analysförfarande  
När man arbetar hermeneutiskt börjar hela processen med forskarens individuella 
förförståelse av materialet. Förförståelsen erbjuder forskaren till en början en vägledning och 
möjlighet till en utgångspunkt (Ödman, 2007:102). När den första tolkningen görs av det 
införskaffade materialet är det inte särskilt ovanligt att forskaren finner att förförståelse som 
hon antog sig ha inte är komplett. Anledningen till detta är att förförståelsen runt omkring 
ämnet som studeras inte är fullkomlig och kunskaperna är inte tillfredsställande. I nästa 
skeende behöver forskaren gå igenom materialet ännu en gång för att greppa det som inte 
förstås och detta utförs för att få reda på vilken relation tolkningen har till helheten. Genom 
att ständigt arbeta med delar och helheten låter forskaren dessa belysa varandra och under 
arbetets gång förändras perspektivet och förförståelse hos forskaren. Slutligen leder detta till 
en presentation av en ny förståelse i en ny tolkning (Ödman, 2004:77 ). Som hermeneutiker 
pendlar vi ständigt mellan del och helhet i vår analys och det gör vi för att hitta nya perspektiv 
och slutligen få en ökad förståelse och en förändrad och förbättrad förförståelse av ämnet. 
Man kan beskriva detta med en metafor i form av ett pussel, som man lägger genom att 
pendla mellan del och helhet. Det startas planlöst med en liten pusselbit och därefter försöker 
forskaren få ihop den med en annan pusselbit. Om pusselbitarna inte matchas tillsammans får 
man gå tillbaka och prova med en ny bit som till slut leder fram till en bild. När man har fått 
samman flera delar av pusselbitarna, som matchas med varandra bildar dessa kluster till slut 
en komplett bild (Ödman, 2007: 97-99).  

Som ovan nämnts har vi valt att använda oss av den hermeneutiska spiralen när vi har 
analyserar materialet. Vi har inlett vår analys med att skriva ut samtliga profiler för att sedan 
läsa dem i sin helhet med fokus på subjektet. Vid genomläsningen av data har vi fått 
möjlighet att bilda oss en likartad och holistisk helhetskänsla av texten och förstår den som en 
helhet. För att förstå texten fångar vi upp de väsentliga meningarna i texten genom att välja ut 
vissa ord och fraser. Genom en naiv läsning fick vi en känsla för vad texten innehåller och vi 
kunde lättare förstå helheten av innebörden. En naiv läsning består av att texten läses många 
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gånger för att få en känsla av dess mening som helhet. Det har varit av vikt att inta ett öppet 
förhållningssätt. I detta skede tolkar vi inte, utan försöker förstå textens helhet. 

Efter den naiva läsningen valde vi att göra en strukturanalys som är ett nödvändigt steg 
mellan naiv läsning och kritisk tolkning. En struktur analys är en  form av förklaring som 
bygger på Ricoeurs tänkande. Genom att texten struktureras om, så att de delar som tycks ha 
liknande meningsinnehåll förs samman för att visa betydelse av texten tydligare. 
Strukturanalyser genomförs ofta med utgångspunkt i de olika teman som identifierats i den 
inledande läsningen av texten (Skott, 2004:107). Genom selektiv läsning läste vi materialet 
flera gånger och frågade oss hur fenomenet utifrån uttalanden, fraser, och erfarenheter 
avslöjar sig. Texten delades in i subteman, vilka kan bestå av hela meningar eller delar av 
meningar som ger svar på vår fråga. Detta gjordes genom att vi kondenserade subteman i 
texten för att komma så nära som möjligt. Därefter sorterades de in i grupper som bildade en 
snarlik betydelse av teman där vi kunde finna innebörder och meningar av deltagarnas levda 
erfarenheter. Förståelsen vi fick när vi läste medlemmarnas profiler gav oss omgående en 
förståelse för hur medlemmarna framställer sig. Genom att vi gjorde en tolkning av citaten i 
texten har vi funnit våra subteman som sedan har skapat våra huvudteman. Dessa teman utgör 
av svaret på vår frågeställning som presenteras i en tabell i resultat avsnittet som presenteras 
längre fram. 

I det sista steget gjorde vi en noggrannare läsning och tittade på varje mening eller flera 
meningar och frågade oss vilken mening eller kluster av meningar som avslöjar det fenomenet 
eller erfarenheten. Genom att använda oss av den hermeneutiska spiralen har vi på detta viset 
fått en bra balans mellan delar och helhet och vi har reflekterat över det som vi upptäckt i 
texten i relation till vår förförståelse och till litteraturen. De teman som framkom ur materialet 
har vi även kopplat ihop med frågeställning och teori.  

5.8 Validitet och reliabilitet 
För en kvalitativ forskare är validitet och reliabilitet mycket viktiga kriterier för kvaliteten i 
undersökningen (Bryman, 2011:351). I de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna är 
validitet och reliabiliteten två nyckelbegrepp som är användbara och viktiga när det gäller 
studiens trovärdighet (Esaiasson och Giljam, 2007:70). Det som skiljer en kvalitativ 
undersökning från en kvantitativ studie är att vid en kvalitativ undersökning värderas 
tillförlitligheten och vid en kvantitativ undersökning använder forskare sig i de flesta fall av 
siffror och mätning, som utgör reliabilitet. Tillförlitligheten skapas genom vårt sätt att 
tillämpa och förhålla oss till de forskningsetiska regler som rör vår forskning (Bryman, 
2011:49). Vid kvalitativa studier handlar validitet och reliabilitet om att beskriva insamlandet 
av data samt bearbetningen av data på ett planmässigt och hederligt sätt (Kvale, 1997). 
Projektets förutsättningar beskrivs i den slutgiltiga rapporten tillsammans med resultaten som 
under arbetets gång har vuxit fram.  Eftersom vår uppsats är en kvalitativ undersökning var 
det viktigt för oss att vara noggrann med insamlandet och bearbetandet av data för att 
undersökningen skall vara valid och reliabel. Dessutom var det viktigt att läsa igenom det 
insamlande materialet väldigt noggrant och plocka ut rätta citat från nätdejtarna på ett 
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uppriktigt sätt så att inga fel uppkommer. Detta är något som vi som forskare hela tiden varit 
medvetna om under hela undersökningsprocessen och som har lett till en god validitet och 
hög reliabilitet som ger en god resultatvaliditet i vår forskningsstudie (Esaiasson och Giljam, 
2007:63). 

5.9 Metoddiskussion  
I detta avsnitt diskuteras hur väl den valda ansatsen lämpat sig för att genomföra uppgiften. 

Vi anser att valet av hermeneutiskt orienterad metod är relevant och användbart för denna typ 
av studie. Vi var ute efter att nå en djupare förståelse för bilden som kvinnor och män 
förmedlar av sig själva på nätdejtingsidan. Som vi tidigare nämnt är det möjligt att nå 
förståelse när man arbetar hermeneutiskt, då det finns plats för förförståelse och tolkning. 
Begränsningar och svårigheter lyfts i regel fram när man använder sig av en metod och i 
hermeneutiken är förförståelsen ett viktigt begrepp. Det gäller att vi som forskare sätter vår 
förförståelse inom parentes för att våra erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar inte 
ska påverka undersökningen allt för mycket. I denna studie har vi tagit hänsyn till vår 
förförståelse, inte bortsett från den, och på så sätt haft möjlighet att komma djupare i 
analysen. Vi som forskare måste reflektera kritiskt över vårt tillvägagångssätt eftersom det är 
omöjligt att helt ställa sig utanför sina värderingar och förutfattade meningar (Bryman, 2011). 
En hermeneutisk ansats betyder att forskaren tolkar med sin förförståelse och det finns därför 
risk för en förutbestämd uppfattning om det som ska tolkas. Trots dessa svårigheter anser vi 
att vår förförståelse har gjort att vi har nått en djupare förståelse av fenomenet och vi har i 
största möjliga mån försökt hålla oss noggranna till vårt tolkningsresultat genom att följa den 
röda tråden och hela tiden fokusera på det som är relevant för studien.  

5.10 Etik 
På Internet har forskningsetiken blivit ett aktuellt diskussionsämne. Genom alla de olika 
möjligheter som forskaren erbjuds på Internet så kan han/hon insamla materialet obemärkt. 
Detta gör att vi som forskare kan genomföra observationer i en miljö där deltagarna inte är 
medvetna om forskarens närvaro och att han/hon inte stör. På grund av detta blir det en 
positiv inverkan på forskningskvalitén. För internetforskningen utarbetar den internationella 
organisationen Association of Internet researchers, etiska riktlinjer. Inom alla 
samhällsvetenskapliga forskningar finns det etisk anpassning mellan att fritt utöva 
forskningen och att respektera de individer som nämnts i forskningen. Inom den netnografiska 
forskningen anses materialet online vara lättillgängligt, öppet och kan användas av vem som 
helst, eftersom den är publicerat på Internet. Även om individer väljer att offentligt dela sina 
uppgifter och information med andra online, måste man som forskare utgå ifrån hur känslig 
miljöns information är och hur den offentliga miljön upplevs vara. Eftersom de offentliga 
miljöerna tycks vara mindre känsliga kan det där tillåtas undantag på de etiska reglerna. 
Däremot fastställs inte någon närmare beskrivning när det gäller känslig information. Som 
forskare bör man alltid tänka efter en extra gång och ifrågasätta om individerna inser att de 
observeras och att de kan bli citerade. I sådana fall får forskaren själv bestämma hur han/hon 
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ska göra när det gäller bedömningen av mer känslig information. Forskaren bör engagera sig i 
anonymitet när det gäller medlemmars identitet och att den bör skyddas (Ahrne och Svensson, 
2011:128–129). 
 
Trots att texter som presenteras på en dejtingsida syftar till att alla ska kunna läsa dem samt 
att de är allmänna, så anser vi att det är känslig information som endast ska ses av dem som är 
deltagare eller medlemmar på dejtingsidan. Därför ser vi inte sidan som en offentlig plats. 
Med tanke på att vi inte kommer att informera våra respondenter i undersökningen så har vi 
valt att anonymisera alla medlemmar och eliminera eventuella identifikationsmöjligheter. Vi 
gör detta på grund av respekt för deltagarna i studien och för att hålla oss till de etiska regler 
som finns. Enligt Vetenskapsrådets etiska regler för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning måste alla identifikationsmöjligheter elimineras och för att tillmötesgå detta krav 
samt för skydda informanterna har vi ersatt de kvinnliga och manliga profilerna med 
sifferkodningen profil 1-10 (Svenningsson et al., 2003:176). 

6. Resultat  
Nedan presenteras studiens resultat baserat på en hermeneutisk tolkning av det inhämtade 
materialet av 20 profiler av medlemmar på nätdejtingssidan match.com.   

6.1 Profilerna 
Det första vi möts av i den preliminära tolkningen av de 10 manliga och 10 kvinnliga 

presentationsprofilerna som beskrivs i vårt material, för att försöka få en helhet av 

innebörden. På detta dejtingforum söker kvinnor män och män kvinnor. Medlemmarna har 

möjlighet att presentera sin profil i en text där de beskriver sig själva mer fritt och har även 

möjlighet att beskriva sig med hjälp av dejtingssidans fasta kategorier. Viktigt att påpeka är 

det finns ett begränsat utrymme till svar i de fasta kategorierna som medlemmarna beskriver 

sig med. Medlemmars profilpresentationer består bland annat av kategorin om mig, där de 

beskriver sig i underkategorier som till exempel kön, utseende, personlighet och kroppsform 

etc. Nästa kategori beskriver livsstil och värderingar i underkategorierna idrottsintresse, 

fritidsintressen, motionsvanor etc. Vidare i kategorin den jag söker beskriver de önskvärda 

egenskaper genom till exempel ålder, kroppstyp, personlighet och utseende etc. 

En sammantagen första bild av samtliga profiler är att medlemmarna, såväl kvinnor som män, 
talar positivt om sig själva och den personen de söker. Stor vikt läggs vid kroppsliga attribut, 
men även vid idrottsintressen och fritidsaktiviteter. Man ska se bra ut och samtidigt vara både 
aktiv och social. Genomgående uttrycks kravet på att vara aktiv såväl i sin vardag som i sitt 
professionella liv. Vi kommer nedan att presentera våra egna huvudteman i en tabell, som 
utkom av materialet i kvinnornas och männens profiltexter och ifyllda kategorier. Dessa 
teman består av positiva framhävandet av egenskaperna, den attraktiva kroppen och 

projektledare till sitt eget liv.  
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6.2 Strukturanalys 
Nedan presenteras de tre kvalitativa intressanta teman som vi genom vår strukturella analys 
kunnat lyfta och tolka fram genom texten. Sedan följer en presentation av resultaten från 
texterna med hjälp av citat, tema för tema. Resultatet är uppdelat på kön för att kunna jämföra 
skillnader mellan vilken bild män och kvinnor väljer att visa upp i sina profiler, hur de skapar 
identiteter och eventuellt upprätthåller stereotyper av könsroller.  

Figur 1: subtema och huvudtema 

 

  Huvudtema 

 

 Subtema 

 
Positiva framhävandet av egenskaperna  
 

Vikten av att lyfta fram sina fördelar  

Den tillgivna, ömma och försynta kvinnan  

Den roliga och okomplicerade mannen  

 
Den attraktiva kroppen  
 

Den aktiva och fysiska 

Kvinnor som slanka och attraktiva 

Mäns fokus på den atletiska kroppen  

 
Projektledare till sitt eget liv  
 

 

 

Att ständigt vara på väg bort  
 
Många bollar i luften  
 
Styrandet av självet genom utmaning 
 

6.2.1 Positiva framhävande av egenskaper 
Både kvinnor och män framhäver mestadels positiva egenskaper om sin egen personlighet i 
sina profiler. Vi beskriver och ger exempel på hur kvinnor och män gör detta med hjälp av 
citat.  

Kvinnor  

Kvinnorna presenterar sig med egenskapsord som glad, omtänksam, social, ödmjuk och 

trevlig. 

Profil 1: ”Jag är en mjuk, älskvärd, empatisk, lugn omtänksam och varm kvinna’’ 

Profil 4: ”Här har ni mej en glad och positiv tjej som har nära till skratt, med hjärtat och hjärnan på rätt ställe’’ 
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Profil 6: ”Jag är en super god och varm och snäll tjej som älskar livet…”  

Profil 8: ”Glad, omtänksam, kärleksfull, kramgo, ordningsam”  

Det man kan utläsa från dessa citat är att kvinnorna upprepade gånger framhäver en positiv 
självbild och en känslosam sida för att bli så tilldragande som möjligt för det motsatta könet. 
Kvinnan beskriver sig med en mängd adjektiv som varma, kärleksfulla och glada och ger inte 
en alltför fasetterad bild av sin personlighet. Detta tolkar vi som att kvinnor vill framhäva en 
bild av sig själva som tillgivna och känsliga som kan tolkas något underlägsen och icke 
dominant. Kvinnorna vill vidare framtona en kärleksfullhet till sin omgivning. Detta visar på 
den traditionella kvinnorollen i relationen där kvinnan demonstrerar kärleken i större 
utsträckning. Kvinnorna är också något blygsamma och återhållsamma i presentationen vilket 
kan bero på att kvinnorna önskar bekräfta de stereotyper normer om kvinnlighet som finns. 
Kvinnorna presenterar sig på det sättet som de förväntas göra enligt de oskrivna sociala 
normer som finns i samhället. Vidare gör detta att kvinnorna tror att de bemöter männens 
förväntningar om hur en kvinna förväntas eller skall vara. Här nedan kan vi även se att 
kvinnan tydliggör sin roll som kvinna, men också vad som hon anser vara manliga 
egenskaper.  

Profil 3: ”Jag uppskattar män som vet hur man behandlar en kvinna med respekt, charm, humor, omtänksam 

och ärlighet. ” 

Profil 7: ” 

Initiativrika män gillas och jag gillar att vara en kvinna i ett förhållande med matlagning och när män meckar 

med bilen… 
 
I båda profilerna handlar det inte bara om att tydliggöra sin roll som kvinna, utan vad 
medlemmarna anser vara kvinnligt och manligt. Då kvinnan påpekar att hon vill ha en man 
som vet hur man behandlar en kvinna med ett antal olika kriterier i vad hon anser vara 
manligt, tydliggör hon dessa roller. Vi tyder detta som att kvinnan söker en stark man som 
samtidigt förmår att använda sin styrka med urskillning och vara respektfull och omtänksam i 
relationen. I profil 7 beskriver kvinnan att hon föredrar män som meckar med bilen då hon 
själv står i köket, detta visar att hon trivs med den typiska och traditionella bilden av vad som 
anses vara kvinnligt och manligt. Detta påvisar typiska traditionella stereotypa könsroller, där 
kvinnligt och manligt skapas. Där den traditionella kvinnan utför hushållssysslor som inte 
kräver den fysiska styrka som manliga arbeten gör. I och med detta kan vi se att stereotypa 
könsroller förekommer på denna plattform.  

Män 

Även männen beskriver sina egenskaper i positiv bemärkelse som t.ex. glad, omtänksam, 

lugn, ambitiös, äventyrlig, spontan, humoristisk, självförtroende etc. Nedan presenteras några 
av citaten som männen beskriver sig med.  

Profil 1: ”Humor gör livet lättare att leva” 

Profil 5: ”Jag är en glad, ironisk, humoristisk, livfull, omtänksam, spontan, romantisk kille” 
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Profil 8: ”Tror att man kan beskriva mig som en skön och ödmjuk ung man med ett gott självförtroende och full 

av drömmar och ambitioner”. 

Profil 10: ”Är easygoing överlag och inte överdrivet komplicerad att umgås med. Ser positivt på livet och söker 

gärna efter komiska inslag i diskussioner och vardagslivet” 

Männen likt kvinnorna beskriver sig genom positiva egenskaper, men på något annorlunda 
sätt. Beskrivningarna skiljer sig åt då män uttrycker sig på ett mer mångfasetterat sätt. De 
utger sig för att vara okomplicerade och lättsamma vilket kan uppfattas som att de har ett liv 
som är oproblematiskt, positivt och bekvämt. Vidare beskriver männen sig som skämtsamma 
och blandar inslag av humor och ironi, vilket avviker från kvinnornas sätt att beskriva sig. Vi 
uppfattade att kvinnor och män beskrev sitt liv med olika influenser med olika djupa 
innebörder i sin presentation. Man kan tolka det som att männen beskriver sig på ett 
anspråkslösare vis och kvinnan mer återhållsam. Det kan även tydas att män vill visa en bild 
av sig själva som speglar vad män tror att kvinnor vill ha t.ex. en lättsam och humoristisk sida 
vilket även återges i nedanstående citat. 

Profil 4: ”Jag är en skön, lugn, ödmjuk ung man med gott självförtroende, full av drömmar och ambitioner, 

okomplicerat och positiv’’  

Profil 6: ” Här har ni en levnadsglad kille som älskar att göra allt som livet är värt att leva. En ordningsam 

kramgo, romantisk, strukturerad, spontant och noggrann kille”  

Profil 7: ”Ser positivt på livet och söker gärna efter komiska inslag i diskussioner och vardagslivet … du får 

gärna ha en humoristisk personlighet. Man behöver nog se livet från den ljusa sidan som Monty Python gänget 

en gång myntade, annars tror jag att man blir deprimerad ganska fort, speciellt i detta mörka land. 

I detta kan vi även se att det finns vissa traditionella stereotyper, då kvinnan uppvisar en mer 
beroende ställning och mannen framhäver en mera självständig sida. Vi anser att de båda på 
relativt snarlikt sätt framställer sig på ett positivt sätt, vilket verkar vara generellt när man 
framställer bilden av sig själv. Dock var det en manlig profil som avviker från normens 
stereotypa skildring, då han på ett sätt beskriver sig själv som en människa med brister. 

Profil 9:” Jag ska också tillägga att jag inte är i närheten av alla krav som ställs på mig i era presentationer. 

Jag är vanlig o har många brister men har också en eller två bra sidor ;)” 

Det vi här kan se är att det i ett avvikande fall förekom att en manlig profil poängterade att 
människan är olika och innehar brister, men även att han har ett par bra sidor. Vi tolkar detta 
som att han, vill påpeka att det är mänskligt att inneha både negativa och positiva egenskaper. 
Han önskar konstatera att ingen är perfekt och att det ställs alldeles för höga krav från 
kvinnorna som han känner att han inte kan leva upp till i presentationen. Man kan säga att han 
med detta uppvisar en mer ärlig och äkta bild av sig. Genom att han visar mindre anonymitet 
tidigt i sin presentation kan underlätta ett möte i verkliga livet. 

Profil 2:”Ni tjejer som skriver till mig och vill ha en givmild och generös man har kommit fel….. Jag letar efter 

en som är terränggående tjej men ändå kvinnlig” 

När denna man beskriver att kvinnor vill ha en givmild och generös man och visar han en 
medvetenhet om vad kvinnor söker för egenskaper hos män. Genom detta tydliggör han vad 



 

22 

 

han anser kvinnor söker för stereotypa manliga egenskaper, som han ställer sig emot, 
samtidigt som han beskriver vad han söker för stereotypa kvinnliga egenskaper. I detta kan vi 
se en tvetydighet i uppkomsten av stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper skapas 
genom medlemmars profilpresentationer.  

6.2.2 Den attraktiva kroppen  
I detta tema skildrar kvinnorna och männen sin kropp och sitt utseende. Vi har valt ut några 

av de fasta kategorier som dejtingsidan använder där medlemmar genom olika valmöjligheter 

väljer vilken kategori de önskar tillhöra . 

Kvinnor 

Dessa bestod exempelvis av kategorin Utseende med valmöjligheten ser bra ut, Mest nöjd 

med, ögonen och Kroppstyp atletisk etc. Vi presenterar nedan de valmöjligheter som var mest 

förekommande när kvinnorna och männen beskrev sig. 

Kategori utseende: ser bra ut, är snygg, genomsnittlig, spelar det verkligen någon roll? 

Vi kan se att kvinnorna framställde sig till största del i kategorierna ser bra ut, är snygg, och 

genomsnittlig. En har dock avstått från att fylla i denna kategori och en kvinna skrev spelar 

det verkligen någon roll? 

Mest nöjd med: ögonen, leendet, rumpan, brösten, läppar. 

I denna kategori var det dock flera kvinnor som inte svarade, men det förekom att de beskrev 
att de var mest nöjda med ögonen, leendet, rumpan, brösten och läppar. Vi tolkar det som att 
kvinnor vill framhäva dessa yttre egenskaper som man är tillfreds med för att attrahera en man 
och därmed få mer svar, som vidare leder till ett framgångsrikt dejtande. Det kan tydas som 
att kvinnorna vill framhäva sina karakteristiska drag genom deras kroppsliga och fysiska 
egenskaper. Man kan utläsa att några kvinnor så att säga ”spelar på” sina feminina drag för att 
charma en man, vilka man tror sig attraherar en man. Även här ser man hur kvinnorna själva 
reproducerar stereotyper av kvinnlighet. 

Kroppstyp: ganska genomsnittlig slank, muskulös/atletisk, några kilon för mycket, kraftig bygg.  

En övervägande del av kvinnorna beskrev sig som genomsnittliga, muskulösa/atletiska och 
slanka. Två kvinnor beskrev att de vägde några kilon för mycket och en profil beskrev sig 
som kraftigt byggd. Vi kan av de ovanstående kategorierna utläsa att det läggs en hel del 
fokus på kroppen och utseendet när kvinnorna presenterar sig själva. I nästa citat kan vi 
tydligt se att kvinnorna omedvetet eller medvetet upprätthåller normen om vad som anses 
vara kvinnligt. Därmed konstrueras stereotyper om hur en kvinnas kropp och utseende enligt 
normen ska se ut. Vi fann dock endast två stycken citat i fritexten som beskrev sitt yttre. 

Profil 1:”Jag är mycket mån om mitt yttre och därför tränar jag regelbundet” 
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Profil 8:”Jag är en slank snygg och sexig jurist” 

I dessa citat kan vi se att båda kvinnorna vill påvisa att de lägger stor vikt på sina yttre 
egenskaper. Eftersom endast två av kvinnorna har valt att skriva detta i sin fritext, kan det 
tolkas som att man inte vill skryta om sina yttre egenskaper, eller att man inte lägger så stor 
vikt vid detta. Det finns även en möjlighet att man vill dölja sina yttre kännetecken med en 
anonymitet.  Även här kan vi se hur man som kvinna upprätthåller stereotypen om vad som är 
kvinnligt. Detta kan också bero på att man önskar framställa sig på ett så attraktivt sätt som 
möjligt, för att man tror att man tillmötesgår mannens förväntningar på det kvinnliga könet. 
Det kan även bero på att kvinnan blir präglad av vad den manliga profilen har för 
förväntningar på yttre och inre egenskaper hos kvinnan, hon önskar att bemöta dess på ett 
korrekt sätt för att bli framgångsrik i sitt dejtande. 

Profil 2:”Det skulle vara trevligt att träffa en stilig och lång karl men mycket självdistans och humor” 

Detta är ett exempel på att kvinnan tydliggör vad hon anser vara ett manligt utseende och 
vilka egenskaper som hör till mannen. Detta tyder också på att hon vidmakthåller vad hon 
anser vara stereotyp manligt vilket gör att stereotyper om manlighet upprätthålls och 
konstrueras. 

Män 

Även männen beskriver sin kropp och sitt utseende i positiv bemärkelse genom de fasta 

kategorierna. Vi har valt ut några av de som var mest förekommande. Dessa bestod av: 

Utseende, Mest nöjd med och Kroppstyp.  

Kroppstyp: atletisk, muskulös och/eller ganska genomsnittlig några kilos övervikt.  

I detta fall kan vi se att männen till största del beskrev sin kroppsform som atletisk, muskulös 
och/eller ganska genomsnittlig, endast en av tio män beskrev sig ha några kilos övervikt. 
Kvinnorna beskriver generellt sig i termer som smala och med normal kroppsform och 
männen lägger mer fokus på sina fysiska attribut genom att framhäva sin kropp som 
muskulösa och atletiska. Det tyder på att de önskar framhäva sin maskulina sida som tros vara 
ett ideal av vad kvinnan vill ha hos en man för att påvisa en attraktions kraft.  

Utseende: ser bra ut 

Mest nöjd med: ögonen, leendet . 

När det gäller männens utseende kan vi inte se att de beskriver sitt utseende i lika stor 
utsträckning som kvinnorna, det var endast en manlig profil som beskrev sig i kategorin 
utseende, ser bra ut. I kategorin mest nöjd med, svarade endast två män att de är nöjda med 
ögonen och två med leendet.  

Det man kan utläsa är att även männen framhäver sina egenskaper i så positiv bemärkelse 
som möjligt för att locka en partner. Vi kan se att kvinnor i något större utsträckning 
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fokuserar på utseendet än männen, då det var mer vanligt att kvinnorna beskrev sig genom 
kategorin mest nöjd med i attribut som fina läppar, rumpa och ögon. Vi också kunde se att det 
läggs en hel del fokus på kroppen i hur män konstruerar sin presentation av sig själva. En stor 
del av männen beskriver sitt utseende genom sin fysiska form som atletiska och muskulösa 
genom att påvisa att de är i god form, starka och därmed tilldragande. Detta görs för att 
upprätthålla de stereotyper av manlighet som tilltalar kvinnor.   

Det verkar som att både män och kvinnor fokuserar på det fysiska, men på lite olika sätt. Män 
verkar bekräfta den manliga stereotypa kroppsformer när de beskriver sig som muskulösa och 
atletiska och kvinnor bekräftar idealet att vara slanka. Likt kvinnorna kan vi även se att 
männen skapar stereotyper för vad som anses vara manligt genom att beskriva att kroppen ska 
se ut på ett speciellt sätt. Här nedan kan vi se hur en man i fritexten beskriver vikten av sin 
kropp. 

Profil 4: ” Man har bara en kropp, så varför inte ta hand om det på alla sätt och vis” 

Profil 1” Älskar att motionera, kombinera gym, löpning och promenader” 

Profil 6: ”Jag är rockig och har gått livets hårda skola, motionerar regelbundet och äter nyttig mat för det 

mesta och helst kött” 

I citaten ovan tolkar vi det som att männen påvisar att de är fysiskt starka och tar väl hand om 
sin kropp. Vilket anses vara en typisk manlig traditionell framställning av mannen. Desto mer 
man beskriver sitt utseende och sin kroppstyp ju lättare är det för den andra parten att få en 
bild av den som presenterar sig. Samtidigt kan vi se att man på denna plats konstruerar bilden 
av sig själv. Genom att presentera olika attraktiva kroppsliga attribut, gör medlemmarna sig så 
tilldragande som möjligt för det motsatta könet. På detta forum finns möjlighet till 
anonymitet, därför kan vi inte vara helt säkra på om dessa profiler förskönar sina yttre attribut 
eller inte.  

6.2.3  Projektledare till sitt eget liv  
I detta tema kommer vi att, genom citat och fasta kategorier från profiltexterna, visa hur 
kvinnor och män genom presentationen av sina intressen och sin fritid illustrerar hur de 
socialiserar och aktiverar sig på olika arenor. Detta påvisar ett reflexivt liv där medlemmen 
hela tiden har något att sysselsätta sig med.  

Kvinnor 

Kvinnor påpekar en stor mängd av intressen genom att fylla i fasta kategorier som består av 
bland annat idrottsintressen och fritidsintressen. De som vi valt att fokusera på presenteras 
nedan. 

Idrottsintressen: fotboll, löpning, aerobics och yoga, skidåkning, gå på gym, slalom etc. 

Fritidsintressen: laga mat, äta middag på restaurang, träffa familjen och vänner, träna film/bio, fritidsliv, resor, 

fixa i hemmet, vandring, shopping. 
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Gemensamt för alla kvinnorna är att de beskriver sig genom en mångfald av aktiviteter och ett 
rikt socialt liv. Det tyder på ett flexibelt liv där kvinnan hela tiden har något på gång och där 
hon förflyttar sig mellan olika projekt som utgör en bana för kvinnans liv. Detta kan vi se på 
ett mer utförligt sätt i fritext här nedan. 

Profil 1: ’’Älskar att ha mycket folk runt omkring mig… På fritiden tränar jag en hel del, där jag springer går på 

gymmet och spelar tennis, ett av mina största intressen är skidåkning, vilket jag gärna kombinerar med resor till 

franska eller italienska alperna. På sommaren är jag gärna ute på havet, jag umgås gärna med båda familj och 

vänner och äter och lagar gärna goda middagar med gott vin.’’ 

Profil 2: ”Jag är enormt social och älskar att ha folk omkring mig, så det här med nätdejting känns konstig men 

samtidigt kul och spännande.” 

Profil 3: ’’Jag är en person som älskar att resa, lära nya saker med nya eller gamla vänner. På min fritid tycker 

jag om att träna, vanligen på gym. Beroende på säsong händer det att jag sportdyker eller åker långfärds 

skridskor. På min semester reser jag vanlighen. Jag har nyligen upptäckt golf och tycker det är roligt.’’  

Profil 9: ”Jag gillar att äta middag med vänner alternativ gå på middag. Jag är mycket utåtriktad och lättsam 

och målmedveten kvinna med öga för detaljer. Jag har mycket väldigt fint kontakt med min familj vilket jag även 

spenderar mycket ledigt tid med lika så naturligtvis mina vänner. ” 

Dessa citat visar hur kvinnorna beskriver en mängd olika intressen och ett stort socialt 
umgänge tillexempel att gå på restaurang, bio, gym, träffa vänner och familj, resor till olika 
länder. Det stora intresset av idrottsaktiviteter visar att de är i god fysisk form och har ett stort 
socialt umgänge på många olika arenor. Detta påvisar att en stor del av kvinnorna värderar 
fysisk aktivitet och sociala aktiviteter när de beskriver sina fysiska aktiviteter och ett rikt 
socialt liv, som en viktig del av vardagen och livet. Detta påverkar i sin tur kvinnorna att hela 
tiden försöka hinna med allt, att vara aktiva och alltid planera nya projekt. Detta ska 
kvinnorna förverkliga genom att uppleva och upptäcka nya saker, som gör att de 
självförverkligar sig själva, som vidare beskrivs i citaten nedan. 

 Profil 4: ” Tycker om pyssla och greja, båda inne och ute och starta en nya projekt är en riktigt höjdpunkt. Trivs 

med livet, men lite tomt är det!” 

Profil 8: ”Just nu är jag väldigt nöjd med det mesta, men längtar efter någon som kanske är den rätta. Jag är 

flyttbar!” 

Profil 10: ”Gillar att åka fort och att få adrenalin kickar, motorcyklar borde också vara kul, är nyfiken på det 

mesta just nu, har tre tonåringar, hyr ett hus på landsbygden, om allt känns rätt så jag är flyttbar… puss & 

kram” 

Profil 7: ”Ute efter en person att älska och ha roligt ihop med. En särbo relation i början skulle passa perfekt, 

sen vem vet vad som hände” 

Profil 9:”Jag känner mig mycket nöjd med mitt liv, det enda som saknas är en man och bilda en familj med.” 

Alla dessa ovanstående citat ger intryck av att kvinnorna är mycket aktiva och sociala men 
samtidigt önskar träffa en partner. De visar att de vill vara självständiga genom att beskriva att 
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de är nöjda med livet men samtidigt saknar någon. Vidare visar kvinnorna att de vill vara 
särbo men samtidigt kan tänka sig att flytta ihop. Man kan se att de visar en bild av både en 
vilja att ha någon och vara självständig, vilket tyder på en ambivalens där man både vill vara 
fri och bunden. Man kan utläsa en strävan eller en ambition av flexibilitet hos kvinnorna där 
man hela tiden vill hinna med att förflytta sig mellan alla dessa olika sociala platser med en 
mängd olika dynamiska inslag.  

Profil 10:” En man som har humör och skattar mycket och är spontan och lekfull men som oxå kan få mig att 

känna mig trygg och älskad. Som gillar bus och rolighet tillsammans med mig, mina/ hans barn och vänner men 

oxå kan slappa i soffan till en film. En man som värnar om sin egen tid och som låter mig också ha egen tid. 

Profil 10 visar ett visst behov av trygghet och kärlek från en man, men samtidigt en önskan av 
att vara självständig och oberoende, och att vara mån om sin egen tid. En annan förklaring är 
att kvinnan inte vill visa sig för desperat utan framhäva en sida av självständighet för att visa 
att hon inte är allt för beroende av en man. Vidare förväntas man i dag vara föränderlig och 
klara sig själv, då traditionella mönster börjar försvinna är det inte längre acceptabelt att göra 
som man alltid har gjort. Det anses i många fall vara omodernt att inte följa det självständiga 
och reflexiva vilket kan påverka konstruktionen av profilen. Detta påvisas även i följande 
citat. 

Profil 2: ’’Min framtid hoppas ska se ut så här: Jag träffar en kärleksfull karl som vet vad han vill med livet. Vi 

skaffar oss en villa antingen vid en skön eller närheten vid havet . Jag vill gärna en segelbåt eller en 

sommarstuga vid havet…. Oj oj… det var många önskningar men drömma måste man få göra eller hur? Du 

kanske som jag har redan barn, men gärna vill ha flera! ’’ 

Profil 4: ”…… Då jag själv är självständig och har ett intressant utvecklande arbete med långa dagar 

underlättar det om du har en liknande situation.  

I det första citatet beskrivs vikten av att ha kärlek i livet och reflexivtet när det gäller tanken 
om att skaffa flera barn. I det andra citatet vill man påpeka att man har ett liv med stort 
innehåll där man måste respektera varandras utrymme. Kvinnan söker vidare någon som har 
en liknande livssituation med rikt innehåll, där det finns möjlighet och utrymme att 
självförverkliga sig. Kvinnorna skapar genom detta sin livshistoria och sina berättelser om sig 
själva, genom ett stort antal val där de ser framåt mot en mängd tänkbara liv. Där livet består 
av att vara så reflexiv som möjligt, för att uppnå vad man kan kalla det idealiska livet. 

Män 

Genom att fylla i de fasta kategorier som fanns kunde vi även se att männen beskrev sig på 
liknande sätt som kvinnorna dvs. genom en mängd av idrottsintressen och fritidsintressen. 

Idrottsintressen: fotboll, löpning, golf, skidåkning, gå på gym, slalom. 

Fritidsintressen: laga mat, äta middag på restaurang, träffa familj och vänner, träna, film/bio, fritidsliv, resor, 

vandring. 

Gemensamt för alla män var att de på liknande sätt som kvinnor redogör för stor mängd av 
sysselsättningar och ett rikt socialt liv, där man är rörlig och förflyttar sig mellan en mångfald 
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av olika projekt som utgör en bana för mannens liv. Detta kan även förstås genom 
nedanstående citat i mannens fritext.  

Profil 9: ”Spontana reser och små tripper runt om i landet och utanför landet är något jag tycker om att göra då 

och då. Något som förgyller livet och vardagen. Träning hälsa och motion är något som prio nr 1!!! . Håller i 

gång 4 till 5 dagar i veckan med gym och diverse andra aktiviteter. Anser att träning och motion förlänger livet i 

alla syften och det är något som man ska ta vara på” 

Detta visar att mannen tar hand om sig och att livet skall ha stort innehåll för han ska må bra. 
Han visar att han tycker att det är så man ska leva sitt liv, vilket stämmer överens med tanken 
om en reflexiv förhållning sätt till livet. I detta fall ligger fokus på resor, hälsa och träning 
som upptar nästan hela hans liv, vilket även bekräftas i nästkommande citat.   

Profil 4:”Då jag inte direkt är en soffpotatis eller tv kille passar jag nog bäst men aktiv sprallig person som 

gillar att köra i full gas… men också vila ut och njuta emellan. Mina starka intressen är skidåkning och klättring 

och delar gärna dessa aktiviteter med dig, men det är inget krav. Det viktiga är att du respekterar mitt behov att 

utmana mig själv i naturen. ‘’ 

Profil 3:”Jag skulle också uppskatta om du har ett par vandringskängor eller kan tänka dig att skaffa” 

Profil 8: ’’Äter gott, dricker gott och umgås med familj och vänner. Tycker om att röra på mig och hålla mig i 

någorlunda form. Hemma mys eller puben beroende på status. Reser gärna bort kort eller lång spelar ingen roll. 

Spontanitet är kul. ’’ 

I detta kan vi se hur män likt kvinnor beskriver sig genom att visa att man har ett mycket 
aktivt och ett rikligt socialt liv med stort innehåll. Vi vill även påpeka att alla profiler 
generellt uttrycker sig på detta sätt, men det förekom ett visst övertag av männen när det 
gäller beskrivning av fysisk aktivitet. Att ha ett aktivt liv med en kropp som är i god fysisk 
form visar sig vara en viktig del i profilernas liv. Vi kan se att man ständigt skall ha något att 
sysselsätta sig med, alltid något projekt på gång, vilket tyder på en ökad flexibilitet. På detta 
forum utläser vi att det förekommer framställningar av de traditionella manliga stereotyper i 
vad som anses manligt genom föreställningen om att mannen skall vara starkare än kvinnan . 

Profil 2: ”Har alltid något projekt på gång och ännu fler i huvudet”  

Profil 3: ”Vill också vara del av ett sammanhang, med engagemang, men ändå ha en viss frihet och flexibilitet. 

Det gäller nog för alla områden i livet….... Mitt liv är ganska enkelt och det trivs jag med. Tror att du är lite så 

också... Hoppas också träffa någon att göra livet än större med, planera och bygga något med... Till att börja 

med en vardag ihop, sedan förhoppningsvis planera, drömma, dela och leva... - ett liv. 

Profil 6:”Trivs rätt bra med singellivet, känner inget tvång att man måste "ha någon". Men självklart skulle jag 

trivas ännu bättre om jag fick träffa en härlig och smart tjej som får mig att tappa fattningen:) 

Profil 10: ”Engagemang, nyfikenhet och en viss medvetenhet om vår värld brukar attrahera mig. Jag skulle 

också uppskatta om du har ett par vandringskängor eller kan tänka dig att skaffa. Intresse kan väckas via det 

här forumet, visst, men sedan ett verkligt möte rätt snart. Trivs vi ihop, känns det ok, så fortsätter vi träffas. 

Försöker vara i stunden och tar det för vad det är.... 

Likt kvinnorna bevisar dessa citat att man uttryckligen beskriver att man önskar frihet och 
därmed en relation som är flexibel. Även männen har en vilja att träffa någon, men samtidigt 
behov att vara oberoende. Det vill säga som vi tolkar det att allt inte ska kretsa kring den 
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partner man har, utan man ska ha ett liv vid sidan av. Vilket även uttrycks då männen 
beskriver att de trivs bra med singellivet men trots allt önskar en kvinna. Detta tyder vi som 
att man vill poängtera sin självständighet och visa att man inte är beroende av någon annan. 
Vilket kan ses som en ambivalens precis som hos kvinnornas utlåtande. Som vidare kan 
kopplas till en reflexivitet där man önskar att vara bunden men ändå fri, för att kunna delta i 
många olika sammanhang som livet ger. Detta kan även ses som en uppmaning till kvinnan 
att de värnar om sin frihet i sitt liv och vill påpeka detta. Även om man kunde se att några av 
kvinnorna beskrev sin självständighet så var det fler antal män, än kvinnor, som värnade om 
detta.  

Profil 1:”Mina ambitioner med match är att finna en aktiv och trevlig tjej att dela dagen och aktiviteterna med... 

Profil 7: ”Den jag söker här bör ha liknande intressen och inställning till livet. Det är en bra början ialf :o). 

Men en glad, spontan, kramig, kärleksfull, initiativrik, självgående, framåt, positiv, levnadsglad tjej som ser 

möjligheterna ist för det omöjliga! Som ser träning å hälsa som nåt viktigt i livet.. Det var väl enkelt detta haha; 

o)Nu hoppas jag få höra ifrån dig där ute som kanske känner igen dig lite i detta. Man måste våga för att vinna! 

Är ju bara små önskemål man har, så räds inte det jag skrivit..) 

Profil 5:”Jag vill ha kul! Det vore toppen att träffa en tjej som vill hitta på något kul. Kanske något som jag inte 

har kommit på eller gjort tidigare. Vem vet om vi kan trivas ihop men det kan ju vara värt att testa! Om vi träffas 

kommer du märka att jag är social, glad, gillar att laga mat och träna en hel del”  

I dessa citat kan vi vidare se att männen, på snarlikt sätt som kvinnorna önskar en kvinna med 
liknande intressen för att det ger möjlighet att fortsätta sitt aktiva och sociala liv. Man vill 
även ha en igenkännande bild hos den man söker och visar att man är villig att testa på och är 
öppen för förslag till det mesta, som även detta påvisar en reflexivitet. Ett stort nätverk med 
kontakter har även det stor betydelse för båda individerna som också påvisar reflexiviteten. 

7. Diskussion  
I det följande diskuteras studiens resultat som framkom av materialet vilket utgjordes av tre 

teman. Dessa teman var Positiva framhävandet av egenskaperna, den attraktiva kroppen och 

projektledare till sitt eget liv. Dessa utgjorde svaren på våra frågeställningar om vilken bild 

som män respektive kvinnor presenterar och kommunicerar fram via sina profiler på ett 

nätdejtingsforum, samt om traditionella könsroller och stereotyper är lika utpräglade i den 

plattformen eller om detta är ett forum som erbjuder ett överskridande av traditionella 

formationer. Nedan kommer vi att på ett utförligt sätt diskutera vårt resultat vilket kopplas 

samman till svaret på vår frågeställning genom tidigare forskning och teori. 

7.1  Positiva framhävandet av egenskaperna 
Det som framkom av vår analys var att både kvinnor och män uppvisade positiva egenskaper i 
sina profilpresentationer för att kunna finna en partner. I linje med Ahrne (2001) beror det på 
att det idag ställs större krav på att kunna framhäva en unik personlighet. Även Giddens 
(2003) påvisar att människor själva bestämmer hur man önskar presentera sig för andra, 
genom att undanhålla sina negativa egenskaper och lyfta fram de positiva. I linje med Whitty 
(2007) och Ellison, Heino och Gibbs (2006) forskning tänker medlemmarna taktiskt och 
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använder olika strategier när de utformar sin profil, för att uppnå trovärdighet för att 
nätdejtandet ska ha möjlighet att leda till en eventuell relation. Detta stödjer vårt resultat då vi 
sett att profilens utformning verkar ha stor betydelse när det gäller att lyckas i 
nätdejtningvärlden. När kvinnorna och männen beskriver sina personligheter använder de en 
mängd positiva adjektiv såsom glad, sociala, positiva, omtänksamma, spontana och 
aktiva. Detta visar att männen och kvinnorna strävar efter att lyfta fram sina positiva 
egenskaper, och undviker sina brister och dåliga sidor för att framstå som attraktiva. Det som 
framkom ur vårt resultat var att det fanns skillnader i hur män och kvinnor presenterade sig. 
Kvinnorna beskrev sig på ett känsligare och något mer begränsat sätt än män, som hade ett 
mer mångfacetterat sätt att beskriva sig på. I linje med Jaggers forskning kan vi se att när män 
och kvinnor beskriver önskvärda egenskaper i presentationen sker en konstruktion av 
identiteten. Denna konstruktion är mer problematisk för kvinnor att forma ett reflexivt själv 
än för män då kvinnors identitet är mer fasta än mäns. I linje med Turkle (1997) kan vi se att 
nätdejting har blivit en betydelsefull social plats där kvinnor och män har möjlighet att skapa 
ett stort antal multipla identiteter som konstrueras och omkonstrueras i en virtuell form där 
människan kan skapa sitt jag. Det vi kan se i resultatet är att den identitet som kvinnor och 
män skapar byggs av deras positiva personlighet och resulterar i ett skapande av en ’’virtuell 
identitet’’. Vårt resultat visar likt Turkle (1997) att kvinnor och män framställer sig på ett bra 
sätt, för att kunna möta en partners förväntningar, vilket kan leda till att man skapar en 
skönmålad bild av identitet. Denna livsstil som växer fram i en så kallad ”virtuell värld” kan 
kopplas till nätdejting och de förhoppningar det ger att träffa en partner. I linje med 
Silfwerbrand och Nilsson (2011) forskning kunde vi se att medlemmarna genom de fasta 
kategorierna har ett begränsat sätt att uttrycka sig på, vilket också kan medverka till en 
onaturlig identitet som dejtingsidan formar. Det som framkom ur vårt resultat var att alla 
dessa positiva bilder som män och kvinnor väljer att visa upp i sina profiler i syfte att finna en 
partner, skapar en skönmålad identitet av en man och en kvinna som inte har några brister. 
Detta behöver inte stämma överens med verklighetens bild av identitet, eftersom en 
människans identitet inte kan vara så perfekt som medlemmarna beskriver.  

Utifrån skapandet av positiva egenskaper i profilpresentationen framkom av resultatet att 
vissa kvinnor och män på olika sätt tydliggjorde sin roll som kvinna eller man via sin 
könstillhörighet. Detta gjorde de genom att beskriva vad hon/han själv ansåg vara giltiga 
kvinnliga respektive manliga egenskaper. Detta påvisar de typiska traditionella stereotypa 
bilden av könsroller, där skapandet av kvinnligt och manligt subjekt fortfarande existerar. Vi 
kunde i resultatet se att beroende på hur man framställer sina önskemål i vad man söker för 
egenskaper hos andra konstrueras en bild av det motsatta könet. Vi kan i linje med Trost och 
Levin (2004), Stier (2003) se hur könet upprätthålls och konstrueras på nätet vilket är en 
grund för identitet skapandet. Detta är inte alltid en medveten handling utan ofta invävt tidigt 
hos kvinnor och män genom uppmuntran och beröm om hur man ska bete sig, i enighet med 
sin könstillhörighet. Ingen kan vara könlös utan vi klassas in i kategorin man eller kvinna. 
Som även Johansson menar att när man ser på manligt och kvinnligt som totalt annorlunda 
och åtskilda leder det till att begreppet könsroll har förlorat värde då det omöjliggör en 
fasetterad bild av förändringar av könsidentiteter. Detta kan kopplas till vårt resultat där 
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kvinnor visar upp en bild av sig själva som mjuka och feminina och män som starka och 
maskulina. Det framkom i vårt resultat att detta upprätthålls av både män och kvinnor på 
plattformen för nätdejting dock inte i samma utsträckning som vi först hade trott. Vi menar att 
de kvinnliga och manliga stereotyperna börjar suddas ut och därmed närmar sig varandra på 
många olika sätt. Vi anser att det tyder på ett möjliggörande till en mer fasetterad bild av 
könsidentiteterna. 

7.2 Den attraktiva kroppen  
Även vad gäller kroppen beskriver kvinnor och män sig utifrån positiva attraktiva yttre 
egenskaper när det presenterar sig. Det mest förekommande var att kvinnorna beskrev sina 
yttre egenskaper i form av utseende som fina läppar och rumpa etc. medan männen framhöll 
sina kroppsliga attribut som att vara i god form och fysiskt aktiva för att tillmötesgå det andra 
könets önskemål och förväntningar. En stor del av männen nämnde indirekt att de är starka 
och tar hand om sin kropp och stärker därmed sin egen och andras bild om vad som anses 
vara stereotyp manligt och upprätthåller den traditionella formationen att se på manligt kön. 
Även kvinnorna konstruerar och upprätthåller vad som anses vanligt sätt att beskriva sin 
kropp på för att attrahera mannen. Det framkom att kvinnorna och männen skapar sitt själv 
och identiteten genom att presentera sin attraktionskraft. Jagger (2001) menar att när kvinnan 
lyfter fram sin fysiska kroppsform visar de även sin könsroll och vad som är kvinnligt 
beskriver att kvinnor presenterar sig själva och lyfter fram sina önskvärda egenskaper i sina 
profiler. Detta överensstämmer med traditionella stereotypa könsroller. Genom att 
marknadsföra sig själva på ett bra sätt vill de manliga och kvinnliga medlemmarna möta 
potentiella partners förväntningar och uppmärksamhet. 

När man framhäver sina kroppsliga attribut kan man inte vara helt säker på att kvinnorna och 
männen konstruerar sin identitet utifrån hur han eller hon egentligen ser ut eller om de har 
blivit påverkade av andras föreställningar och värderingar om hur mannen eller kvinnans själv 
ska presenteras. Som tidigare nämnts i linje med Ellison, Heino och Gibbs (2006) forskning 
förekommer det vissa strategier när man konstruerar sin profil. För att verka så övertygande 
som möjligt formas profiler genom att se på andras profilpresentationers positiva egenskaper, 
trots att detta inte stämmer överens med ens riktiga identitet. Charon (2010) menar att genom 
att se på andras profiler utvecklar man ett själv byggt på andra medlemmarnas värderingar. 
Vidare finns en anonymitet på nätet där kvinnorna och männen har möjlighet att framhäva en 
positiv bild av sin kropp och dölja de negativa delarna av Turkle (1997), Ahrne (2011). På 
grund av möjlighet till anonymitet vet inte medlemmarna på dejtingsidan om den andra parten 
förskönar sina yttre attribut eller inte. Via detta forum konstruerar kvinnorna och männen en 
bild av sig själva genom olika attraktiva kroppsliga attribut för att bli så tilldragande som 
möjligt för det motsatta könet. Forskningen av Hitsch, Hortaçsu och Ariely (2010) visar att de 
kvinnor och män som beskriver sig som snygga får fler antal svar vilket kan vara avgörande 
för framgången på nätdejtingsmarknaden. Detta betyder att det finns en medvetenhet om vilka 
positiva preferenser man ska lyfta fram när man formar sin profil.   
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7.3 Projektledare till sitt eget liv  
Kvinnor och män presenterar en stor mängd av intressen och aktiviteter. Genom detta vill de 
visa att de har ett stort socialt liv och mycket aktiviteter som visar flexibilitet, där de alltid har 
något på gång som de försöker förverkliga. De planerar, drömmer om framtiden, reser till 
olika länder, där de förflyttar sig mellan olika sociala arenor. Genom detta försöker båda män 
och kvinnor visa en reflexiv bild av sig själv. Detta i linje med Stier (2003) som menar att 
man är ständigt på väg och besöker nya platser och upptäcker nya saker. Genom att upptäcka 
nya saker försöker man självförverkliga sig själv. Vårt resultat visar att männen och 
kvinnorna beskriver en mängd olika aktiviteter och ett stort utbud av socialt umgänge. Vi kan 
se att det i dag finns multipla potentialer att skapa ett eget liv vilket även kan styrkas med 
Giddens (2009) resonemang om att vi lever i en organiserad reflexiv tid där man pga. alla 
dessa möjligheter ständigt omvärderar och värderar hur man ska leva sitt liv för att 
självförverkliga sig själv. När männen och kvinnorna beskriver att de saknar någon men 
samtidigt vill påvisa en självständighet meddelar de att de önskar att ha kvar de möjligheter 
som livet har att erbjuda. Detta anser vi i linje med Giddens (2003) kan leda till en sorts 
obeslutsamhet då man både vill ”ha kakan och äta den”. Alla dessa möjligheter leder till en 
känsla av att aldrig vara nöjd med sina relationer, något som i sin tur kan leda till ambivalens 
och ett ständigt ifrågasättande och självrannsakan. Vidare kan vi i profil presentationen av 
kvinnorna och männen se en önskan att både vilja vara särbo men samtidigt kan tänka sig att 
flytta ihop vilket även detta tyder på reflexivitet. Man kan se att medlemmarna de visar upp 
en bild av både en vilja att ha någon och vara självständig, vilket även påvisar en ambivalens 
där man både vill vara fri och bunden. I linje med Bauman, (2002), Giddens (2003)  kan det 
tyda på att kvinnor och män har ett ökat ansvar med valmöjligheter som ger större frihet. I 
enighet med Johansson (2004) är det genom de budskap som ges via medias och Internets 
som gör att män och kvinnor blir betydligt friare i att skapa en berättelse om kärlek och 
relationer. Detta gör att kvinnor och män inte längre följer det traditionsbundna utan är mer 
reflexiva vid valet av partner vilket också innebära splittring för många att kunna välja rätt.  

Vidare kunde vi se att kvinnorna och männen påvisar sin självständighet för att visa att de inte 
är beroende av någon annan. Detta tyder på en strävan efter att vara oberoende och klara sig 
själv och därmed vara reflexiv. Det anses inte godtagbart att längre följa de gamla 
traditionella mönstren, att vara bunden till någon eller något, utan man ska vara en del av det 
sociala livet där människan är bunden till en reflexiv tillvaro, menar Johansson (2004) och 
Charon (2010). Resultatet visar vidare att både kvinnor och män söker någon som har en 
liknande livssituation med rikt innehåll, där det finns möjlighet och utrymme att 
självförverkliga sig själv som även påvisas i Fiore och Donath (2005) forskning, om att de 
som dejtar på nätet söker likasinnade partners där båda personerna aktivt medverkar i samspel 
och ömsesidigt påverkar varandra. 

Kvinnorna och männen skapar genom detta sin livshistoria och sina berättelser om sig själva, 
genom ett stort antal val där de ser framåt mot en mängd tänkbara liv. Där livet består av att 
vara så reflexiv som möjligt för att uppnå vad man kan kalla det ”perfekta livet”. Alla dessa 
reflexiva val gör att människor hela tiden tvingas till att följa en livsstil, för att ge en materiell 
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inramning till en speciell berättelse om självidentiteten (Giddens, 2009). Identitet blir en 
oavbruten aktuell utveckling som ständigt definierar och omdefinierar bilden man önskar lyfta 
fram i presentationen och i sökandet efter en lyckad relation. Kvinnor och män beskriver en 
mångfald av aktiviteter där man ständigt ska vara verksam och ha något att sysselsätta sig 
med, alltid ha något projekt på gång, vilket tyder på en ökad flexibilitet hos människan. Att ha 
ett aktivt liv är viktig del i profilernas liv som beskriver att deras kropp är atletisk och slank 
för att attrahera. Genom detta kan med inspiration av Butler (2006) se att framställningen av 
de traditionella manliga och kvinnliga stereotyper om vad som anses manligt respektive 
kvinnligt t.ex. föreställningen om att mannen skall vara stark och lång och kvinnan smal och 
snygg, även förekommer på detta forum. Bakom profilernas presentationer finns en osynlig 
vilja att bli till någon annan och nå berömmelse, bekräftelse och status. På det sättet blir 
identiteten till ett ”reflexivt projekt”. I alla dessa profiler finns det reflexiva val där kvinnor 
och män väljer att profilera sig som gör som att de ständigt tvingas till att följa den livsstil 
som finns på nätdejtingsidorna, för att måla upp en unik historia om sin identitet (Giddens, 
2009). Att frambringa en bild av sig själv tyder på en arbetsam sysselsättning som ständigt 
förändras när ny kunskap ersätts av gammal. 

Avslutningsvis kan vi se att de traditionella könsroller och stereotyper om vad som anses vara 
manligt och kvinnligt i vissa fall lever kvar, men det finns visa tendenser till ett överskridande 
av traditionella formationer på denna plattform för nätdejting. Dessa stereotyper grundas 
bland annat i samhällets förväntningar och allmänna normer där könsrollerna internaliseras 
genom socialisationen (Stier, 2003). När det gäller de traditionella formationerna som skapas 
kan vi se att vad som betraktas vara manligt och kvinnligt gällande könsrollerna inte längre är 
lika tydliga. Detta kan bero på att män och kvinnor blivit mer reflexiva i sina val om hur de 
väljer att leva sina liv där de traditionella mönstren för kvinnlighet och manlighet har suddats 
ut. Till följd av detta menar vi att könsidentiteterna har närmat sig varandra och blivit mer 
jämlika, då människor på nätet inte längre traditionsbundna utan är mer fria och reflexiva 
(Johansson, 2004). 

7.4 Kritisk diskussion och framtida forskning 
Som oerfarna forskare är vi medvetna om de eventuella brister som kan ha förekommit i vår 
studie. Eftersom kvinnor och mäns presentationer bestod av enbart text kunde vi inte komma 
nära medlemmarna. Det var därför svårt för oss att veta hur de egentligen kände sig och vad 
de upplevde när de presenterade sig via sin profil på dejtingsidan. När vi studerade texten var 
vi inte heller säkra på om medlemmarna talade sanning, men måste självklart utgå från detta. 
De fasta kategorierna som finns på sidan är till för att göra det lättare för medlemmarna att 
lyfta fram egenskaper som visar hur en kvinna eller man är, eller bör vara. Dessa fasta 
kategorier begränsar också medlemmarnas sätt att utrycka sig i sina presentationer, där alla 
svar kan komma att likna varandras. Dock skall tilläggas att profiltext ger ett större utrymme 
för detta, där medlemmarna har möjlighet att beskriva sig närmare. En annan begränsning har 
varit anonymiteten som finns, där det finns svårigheter att veta om det är en kvinna eller man 
bakom profilpresentationen. Trots de begränsningar och svårigheter som uppkommit så är en 
förhoppning att denna forskning skall fånga ett intresse och kan vara ett bidrag till vidare 
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forskning. För att kunna ge möjligheter till att vidare utveckla studier inom detta område. Ett 
förslag skulle kunna vara att intervjua medlemmarna för att se hur informanternas egna 
upplevelser av nätdejting beskrivs på dessa dejtningssidor, för att få mer stöd och en djupare 
forskning. Därigenom skulle man frånkomma en del av anonymitetens problem. Det skulle 
även bli intressant att se på ålder eftersom vi i materialet kunde se att männen generellt sökte 
yngre kvinnor, trots att männen i regel var äldre än kvinnorna. Det skulle även vara intressant 
att undersöka fenomenet nätdejting genom att se på hur medlemmarna framställer sig själva i 
andra kulturer. Som nya forskare har vi utgått ifrån vår egen förmåga, förutsättningar och de 
möjligheter vi haft. Vi lagt ner mycket arbete på denna uppsats och är nöjda över vad vi 
åstadkommit som vidare har gett oss mycket ny kunskap och erfarenheter. 
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