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Sammanfattning  

 

I alla tider har människor inlett relationer med varandra men sättet att göra det på har kommit 

att förändras. Idag har nätdejting vuxit fram som ett internetbaserat forum speciellt designat 

för att man där skall kunna hitta och kontakta partners. Denna studie undersöker användarnas 

upplevelser av nätdejtingsprocessen. Den syftar till att beskriva och förstå användarnas 

upplevelser av att interagera med individer via nätbaserade forum i syfte att utveckla någon 

form av relation. Det metodologiska angreppsätt som valts för att besvara detta är Barney 

Glasers variant av grundad teori, detta för att förutsättningslöst kunna undersöka området och 

låta en relevant problemställning växa fram ut data. För att nå en förståelse gällande 

nätdejtares upplevelser genomfördes åtta stycken intervjuer samt analys av tre stycken 

bloggar. Det som framkommit ur resultatet är att upplevelserna i nätdejtandet genomgående 

präglas av en personlig ansträngning när denna aktivitet utförs, vidare innefattar 

upplevelserna bland annat att berätta vem man är, att leva upp till en presentation samt 

medvetenhet om att utseendet avgör första intrycket. Det teoretiska ramverk som använts för 

att förstå resultatet som framkommit utgörs av Anthony Giddens teori om det senmoderna 

samhället och dess reflexivitet samt Erving Goffmans dramaturgiska teori. Med bland annat 

hjälp av dessa har en teori formulerats om användarnas upplevelser av nätdejtingsprocessen 

som genomsyras av en personlig ansträngning. Denna teori tar specifikt fasta på det 

nätbaserade formatets både möjliggörande och begränsande kapaciteter för användaren.  

 

Nyckelord: Nätdejting, grundad teori, personlig ansträngning, upplevelse, relation, interaktion 
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Abstract 
 

At all times people have initiated relationships but the way this is being done in has changed. 

Today online-dating is a rising meeting place that helps individuals to initiate relationships 

with other people. The purpose of this study is to investigate the users’ experience of the 

online-dating process. It aims at capturing the users’ own experience of interacting with 

individuals through internet based meeting places, where the purpose is to develop some kind 

of relationship. The methodological approach that has been used in this study is grounded 

theory with roots in Barney Glaser’s version of the method. Through this method it was 

possible to explore the area of research in an open-minded way and let a relevant approach to 

a problem rise from data. To approach the experience of the users, eight interviews were 

conducted and analysis of three blogs was done. What has appeared in the results is that the 

experience of online-dating is characterized by personal effort when this activity proceeds, 

further the experience is comprised of telling who you are, live up to a presentation and the 

awareness of the fact that the physical appearance determine the first impression. The 

theoretical framework that has been used to interpret the results of this study consists of 

Anthony Gidden’s theory about the late modern condition and its reflexivity and Erving 

Goffman’s dramaturgical theory. With help from these this study has formulated a theory 

about the users’ experiences of an online-dating process which is permeated with a personal 

effort. This theory specifically draws on the enabling and limiting effects for the user as a 

result of this internet based form of communication.  

Keywords: Online-dating, grounded theory, personal effort, experience, relations, interaction 
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Förord  

 

Vi vill rikta ett tack till de respondenter som ställt upp i vår studie och delat med sig av sina 

upplevelser kring sitt nätdejtande. Utan era berättelser hade det inte varit möjligt för oss att 

genomföra denna studie.  

 

Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare Pär Bendz som funnits som stöd för oss 

under hela uppsatsprocessen och ständigt fått oss att fortsätta gräva efter sociologiskt guld 

trots tvivelaktiga stunder. Tack för att du trott på oss!  

 

Ett sista tack vill vi även rikta till oss själva för att vi funnits där för varandra i både motgång 

och medgång. Denna tid kommer att följa med oss ut i livet som en erfarenhet.  

 

 

 

Rebecka Johansson & Lovisa Holmer 

 

Västerås, juni 2015 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

Denna uppsats kommer att behandla fenomenet nätdejting som blivit alltmer utbrett i Sverige 

liksom i övriga västvärlden. Siffror från 2014 visar att över en miljon svenskar någon gång 

har varit registrerad som användare på en nätdejtingsajt och ungefär var fjärde relation inleds 

på något av dessa nätbaserade forum (Damberg 2/11-2014). Den första uttalade 

nätdejtingsajten i Sverige var Spraydate som grundades 1999, en mötesplats som 

marknadsfördes som ett lättsamt sätt för singlar att träffas på och börja interagera med 

varandra (Internetmuseum, 2015). Att dejta i västerländska kulturer har inte alltid sett ut på 

detta sätt, i början av 1900-talet förväntades istället män besöka och uppvakta kvinnor under 

ett vakande öga från familj, grannar och byn (Hochschild 2012:20). Mannen 

rekommenderades av sin omgivning att leta efter en arbetsam kvinna som kunde ta hand om 

hushållet samt föda hans barn, hennes beteende skulle spegla måttfullhet och avhållsamhet. 

Ett möte kunde gå till på så sätt att gemensamma vänner som levde i samma by parade ihop 

en man och en kvinna som direkt fick mötas ansikte mot ansikte (Hochschild 2012:20). Idag 

söker vi fortfarande efter en relation till en annan människa, dock en mer intim sådan där 

faktorer på ett mer emotionellt plan efterfrågas så som ömsesidig öppenhet för varandra samt 

sexuell tillfredsställelse (Hochschild 2012:21). Ytterligare en förändring som skett är att vi 

idag söker efter denna relation på ett mycket mindre intimt sätt än för hundra år sedan i form 

av exempelvis nätdejting (Hochschild 2012:21).  

 

Detta för oss in på fenomenet nätdejting som vi avser att undersöka. Ett fenomen som innebär 

ett användande av internetsidor som är utformade för att användaren ska komma i kontakt 

med andra individer som också söker efter en relation eller någon form av umgänge. En 

rapport från RFSU (2013:29) redovisar att individer i Sverige söker sig till olika nätbaserade 

dejtingforum för en rad olika syften, det kan gälla allt ifrån att finna ”den rätta partnern” till 

att använda sig av nätdejting för att få en ökad kunskap om sex. Rapporten visar att 60 

procent av svenskarna är positiva till att träffa en partner på internet och att var tredje svensk 

provat någon form av nätdejting. Överlag konstateras att nätdejting är vanligt förekommande 

och mer accepterat i den tid vi idag lever i (RFSU 2013:26).  

 

Att det blivit allt vanligare och mer accepterat med nätdejting märks även av genom att vi 

idag omges av en stor mängd reklam och annonser som försöker locka till sig nya användare 

till just deras dejtingsidor. Den ena nätdejtingsidan är mer nischad än den andra och det 

förefaller finnas en sida för alla. Det är en buffé av dejtingsidor där individen först och främst 

måste bestämma vilken sida som tycks passa just hen och därmed ge hen störst chans att finna 

en lämplig partner. Många av dessa dejtingsajter tar ut en avgift för medlemskap och därmed 

ges tillgång till de funktioner som sidan erbjuder. Priserna varierar beroende på vad det är för 

typ av nätdejtingsida och en användare kan behöva betala allt ifrån 150 kr upp till 1000 kr per 

månad. Dessa prisuppgifter kan man ta del av på till exempel dejtingsverige.se vilket är en 

hemsida som redovisar kort information om de vanligaste nätdejtingsajterna som används i 

Sverige.  

 

All den reklam för olika nätdejtingssajter som idag finns på marknaden syns numera inte bara 

som en banner på internet utan har tagit steget till att även visas som reklaminslag på TV samt 

höras dagligen i reklamradio. Uppmaningen att försöka finna en partner når oss människor 

överallt. Detta märks vidare genom att vi kan läsa om det vid frukostbordet, i exempelvis DN 

har det gått att läsa om diverse nätdejtingtips för hur man blir en framgångsrik dejtare på nätet 
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(Bodin, 2011). Detta ämne togs även upp i TV4s Nyhetsmorgon där en rad tips gavs på hur 

man lyckas med sitt nätdejtande (TV4, 2015). Att nätdejting har blivit så pass vanligt 

förekommande att vi till och med kan läsa om det vid frukostbordet eller ta del av det genom 

morgonprogram på TV visar att nätdejting smugit sig in i vårt vardagsliv och inte är något 

som sker i det dolda. Detta i kontrast till den mer traditionella uppfattningen av kärleksmöten 

som något högst privat mellan två individer.  

 

Dessa förhållanden har fått oss att fundera på hur detta digitala dejtingformat faktiskt upplevs 

av de människor som använder sig av detta fenomen. Vad denna erfarenhet av att interagera 

med andra människor på ett lättillgängligt och distanserat sätt via internet i syfte att utveckla 

någon form av relation, gör med individers syn på sig själva samt bemötande av varandra. 

Som sociologer tror vi att nätdejting på många intressanta sätt kan belysa samspelet mellan 

individer. Dels då detta tämligen nya sätt att interagera innebär en ökad möjlighet att komma i 

kontakt med andra människor samt att kontakten sker via digitala plattformer och inte direkt 

mellan två människor som möts.  

 

 

1.2 Syfte 

 

Denna studie syftar till att undersöka fenomenet nätdejting utifrån användarnas perspektiv. Vi 

vill nå fram till användarnas upplevelser av att interagera med till en början obekanta 

människor på nätdejtingssajter. Då vi kommer att använda oss av grundad teori som metod 

krävs det att vi går in i studien så öppensinnat som möjligt utan att ha en specifik 

färdigformulerad problemställning, denna ska enligt metoden istället växa fram ur insamlad 

data (Hartman 2001:60). Slutligen ska även en teori genereras genom kodning och analys av 

dessa data (Hartman 2001:40). Denna teori kommer att förklara hur individer som nätdejtar 

hanterar sitt nätdejtande och de situationer de kan tänkas stöta på, det vill säga det som inom 

GT kallas för problem och som är det som individerna inom det aktuella forskningsområdet 

berörs av (Hartman 2001:61). Att metoden förespråkar ett öppet förhållningssätt gentemot 

forskningsområdet hjälper oss att se nätdejting ur olika intressanta infallsvinklar. Vi kommer 

därmed med metodens hjälp inte låsa oss till något specifikt som vi på förhand tror är av 

betydelse, utan istället kommer vi kunna göra oss mottagliga för att se vad data egentligen 

säger om fenomenet. Detta förhållningssätt kommer att styra vår förståelse och vårt skapande 

av den teori gällande nätdejting som vi har för avsikt att generera genom denna studie. Då 

nätdejting innebär att lära känna en ny människa innefattar detta en emotionell och 

tidskrävande process för att komma den andre nära. Därmed blir det naturligt för oss att inleda 

vår studie med att undersöka denna aspekt för att därigenom upptäcka vad som är 

betydelsefullt inom nätdejting.  

 

 

 

2. Disposition  
 

Till att börja med kommer tidigare forskning som gjorts på området nätdejting presenteras. 

Dessa artiklar tog vi del av efter att vi kommit fram till ett resultat vilket går i linje med 

grundad teori som metod, dock är detta avsnitt placerat tidigt i uppsatsen för att läsaren ska få 

en inblick i vad som redan undersökts inom området. Den tidigare forskningen är uppdelad i 

fyra teman; nätdejting – allt vanligare, utseendets framträdande roll inom nätdejting, den 

selekterande användaren samt risker med att dejta på nätet. Efter varje tema finns en kort 

sammanfattning av innehållet. Därefter följer uppsatsens metoddel som behandlar metodvalet 
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grundad teori. Först beskrivs metoden generellt och sedan har vi valt att beskriva faserna 

ingående var för sig för att läsaren lätt ska kunna hänga med i hur urval, datainsamling och 

analys gått till. Vi har också presenterat etiska överväganden som vi gjort i förhållande till vår 

studie och våra respondenter. Vidare följer resultatet som genererats genom vår studie. 

Resultatet är uppdelat i två delar, i den första delen har vi redogjort för de kategorier som 

framkommit genom den öppna och den selektiva fasen. Därefter har vi presenterat den 

kärnkategori som växt fram samt en figur över de kategorier som skapats för att slutligen i del 

två presentera de relationer som vi funnit mellan olika kategorier vilka sedan legat till grund 

för den teori som vi genererat. Efter detta har vi sammanfattat resultatet för att därefter gå 

över till att koppla detta resultat till den tidigare forskningen som presenterats i början av 

denna uppsats för att därigenom öka vår förståelse för det resultat som framkommit. Därefter 

presenteras det teoretiska och begreppsliga ramverk som använts i denna uppsats vilket består 

av Anthony Giddens teori om det senmoderna samhället och självet som ett reflexivt projekt 

samt Erving Goffmans dramaturgiska teori. I detta avsnitt har vi varvat presentationen av 

dessa teorier med att även relatera vårt resultat till dessa för att ytterligare förklara resultatets 

innerbörd. Därpå följer en formulering av vår teori. Sist i uppsatsen finns en diskussionsdel 

som till att börja med berör huruvida vi uppfyllt det syfte vi haft med vår studie. Därefter 

finns en diskussion som berör metodologiska dilemman som vi stött på under studies gång 

tillsammans med en självkritisk diskussion. Slutligen har vi även gett förslag till vidare 

forskning inom området nätdejting.   

 

 

 

3. Tidigare forskning               
 

Vi har tagit del av tio artiklar som berör området nätdejting på olika sätt
1
. Detta gjordes efter 

att ett resultat framkommit i vår egen studie vilket överensstämmer med tillvägagångssättet 

inom grundad teori. Med utgångspunkt i de kategorier vi funnit har vi letat fram 

forskningsartiklar som kan kopplas till den teori vi genererar. Artiklarna har vi tematiserat och 

de fyra teman som framkommit är nätdejting – allt vanligare, utseendets framträdande roll 

inom nätdejting, den selekterande användaren samt risker med att dejta på nätet. De tio 

artiklar som vi använt är till viss del baserade på svensk forskning om nätdejting men främst 

forskning från andra västerländska kulturer då det varit svårare att få tag på svenska artiklar 

om detta sociala fenomen
2
.  

 

 

3.1 Nätdejting – allt vanligare 

 

Detta tema berör faktorer som påverkar att individer börjar använda sig av nätdejtingssajter 

för att komma i kontakt med andra människor samt vilket syfte de har med sitt nätdejtande.   

 

I en artikel skriven av Kristian Daneback presenteras en svensk kvantitativ studie vars syfte 

var att undersöka vilka som träffat en partner via internet (Daneback 2008:721). För att 

genomföra studien användes ett nätbaserat frågeformulär där användare mellan 18 till 65 år 

deltog (Daneback 2008:722–723). Resultatet visade att av de som använder internet i 

                                                           
1
 Databaser som använts är Sociological abstracts, Sage och Discovery. Sökord som använts är ”online dating”, 

”internet dating”, ”dating profiles” och ”online relationships” i kombination med ord som ”fraud” och 

”betrayed”.   
2
 Se bilaga 1 för tabell över tidigare forskning 
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sexuella- eller kärleksrelaterade syften uppgav 26 % att de använder internet för att finna en 

partner. Störst andel av dessa fanns i det äldre åldersspannet. Det var även fler män än 

kvinnor som letade efter en partner på nätet; 64 % av männen och endast 36 % av kvinnorna 

(Daneback 2008:724). Bland de som uppgav att de hade ett förhållande angav 17 % att de 

faktiskt hade träffat sin nuvarande partner på nätet (Daneback 2008:725). Studien visar 

därmed att en stor andel av svenskarna använder sig av internet för att finna en partner.  

 

Även en amerikansk artikel påvisar att antalet nätdejtare ökar. Tanya Kang och Lindsay H. 

Hoffman har gjort en kvantitativ studie vars syfte var att undersöka vilka faktorer som gör att 

man börjar använda sig av nätdejting. Studien visar att det har blivit allt vanligare att träffa 

kärleken på nätet och att de personer som börjar chatta och dejta på nätet känner sig mindre 

hämmade där och vågar därför dela med sig av mer information om sig själva (Kang & 

Hoffman 2011:205–206). Studiens resultat visar att internet är ett bra sätt att träffas på för 

dem som har svårt att träffa någon ”offline” och forma en relation. Men en viss rädsla verkar 

finnas hos användarna, en rädsla för att presentationen av den andre personen som man 

interagerar med inte ska stämma överens med den faktiska person som man sen träffar utanför 

skärmen (Kang & Hoffman 2011:207). Resultatet i studien visade att personer som hade en 

stark tilltro till andra hade mindre benägenhet att använda sig av nätdejting och en person som 

använde internet till mycket annat hade en större benägenhet att använda sig av nätdejting 

(Kang & Hoffman 2011:210). Att tilltro till andra skulle vara en faktor till att inte använda 

nätdejting menar de kan ha att göra med att individer litar på personer de träffar i verkligheten 

men inte på de individer som de möter online. En faktor som de tror skulle kunna spela in är 

att personer som är mer bekväma med internet känner att de kan ha mer kontroll över 

information de delar med andra och i motsats menar de att personer som har tilltro till andra 

inte har detta behov av att kontrollera information om sig själva på samma sätt (Kang & 

Hoffman 2011:211). 

 

Ytterligare en artikel som är skriven av Kirsty Best och Sharon Delmege (2011) visar att 

alltfler vänder sig till nätet för att finna en partner. I denna australienska artikel presenteras 

faktorer som gör att individer vänder sig till detta forum. Många av respondenterna uttryckte 

en frustration kring bristen på möjligheter att finna en partner i vardagliga livets miljöer så 

som arbetsplatser eller barer vilket gjort att de motiverats till att börja nätdejta (Best & 

Delmege 2011:246). Denna artikel kommer att behandlas vidare under temat ”den 

selekterande användaren”.  

 

En annan amerikansk studie som syftar till att undersöka varför individer börjar nätdejta är 

skriven av Helene M. Lawson och Kira Leck. I denna uppgav individer oavsett ålder eller 

status att de kände sig ensamma. De nämnde alla att de var i behov av mer emotionellt stöd 

och sällskap från andra individer än vad de hade i dagsläget. Detta sågs som en motivation till 

att involvera sig i relationer på nätdejtingsidor med individer som var villiga att lyssna, prata 

och utgöra en stödjande funktion i individens liv (Lawson & Leck 2006:192–193). Flertalet 

respondenter benämnde sitt nätdejtande som ett sätt att söka tröst efter en livskris som att ha 

förlorat jobbet, en skilsmässa eller ett dödsfall inom familjen (Lawson & Leck 2006:193). 

Vidare framkom att möjligheten att kontrollera hur man presenterar sig inför andra är 

ytterligare ett faktum som får individer att börja nätdejta. Detta visade sig speciellt gälla 

respondenter som var blyga eller hade svårigheter att hantera sociala situationer. Dessa 

individer upplevde att interaktion genom nätdejting inte krävde samma typ av skickligheter 

(Lawson & Leck 2006:194–195). Denna artikel kommer att presenteras ytterligare under 

temat ”risker med att dejta på nätet”.  
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Temat har visat att nätdejting blivit allt vanligare och att många väljer att börja nätdejta då 

de upplever det svårt att finna en partner i vardagliga miljöer. Ytterligare en faktor bakom 

nätdejting är att många upplevt att de känner sig ensamma och är i behov av att finna stöd 

hos en annan människa. Forskning har även visat att nätdejting kan användas för att ta sig 

igenom en jobbig period av livet.  

 

 

3.2 Utseendets framträdande roll inom nätdejting  

 

Detta tema berör hur användarna väljer att framställa sig själva på ett förbättrat sätt på 

internet för att därigenom attrahera ett stort antal användare att klicka på just deras profil.  

 

En amerikansk studie av Jeffery T. Hancock och Catalina L. Toma (2009:367) har undersökt 

54 publicerade profilbilder av heterosexuella nätdejtare med syftet att se hur sanningsenliga 

profilbilder på nätdejtingssajter är. Detta gjordes genom att låta respondenter skatta 

riktigheten i sina profilbilder på en skala från 1-5, därefter fotograferades respondenterna för 

att fånga deras nuvarande utseende. Denna bild fick sedan professionella oberoende bedömare 

jämföra med individens publicerade profilbild (Hancock & Toma 2009:373). Data visade att 

överlag tenderade nätdejtarna själva att skatta sin egen profilbild som sanningsenlig medan de 

oberoende bedömarna inte skattade profilbilden lika högt i jämförelse med den nytagna bilden 

(Hancock & Toma 2009:376). Sammantaget har denna studie visat att nätdejtare genom 

noggrant utvalda profilbilder förstärker sina fysiska drag till mer attraktiva i förhållande till 

hur de ser ut på en daglig basis (Hancock & Toma 2009:382).  

 

Att nätdejtare i sina profiler framställer sig på ett mer fördelaktigt men dock missvisande sätt 

berörs i ytterligare en amerikansk artikel skriven av Nicole B. Ellison, Jeffrey T. Hancock och 

Catalina L. Toma. I denna kvalitativa studie har 37 personer som använt sig av nätdejting 

deltagit där deras förståelse för sin egen självpresentation och huruvida denna stämmer 

överens med hur de presenterar sig utanför skärmen har undersökts (Ellison, Hancock & 

Toma 2010:45). Studien har visat att de som använder sig av nätdejting konstruerar en version 

av det egna jaget som ska attrahera en potentiell partner, vilket ofta kan innebära att 

individerna överdriver vissa saker i sina presentationer. Trots detta faktum vill individer ändå 

presentera sig korrekt. Resultatet visade att formbarheten i framställandet av sig själv skiljer 

sig mellan en online-presentation och en presentation utanför skärmen, det skiljer sig också 

bland användarna hur mycket de förskönar bilden (Ellison et al. 2010:51). Data som samlats 

in genom denna studie tydde även på att användarna ursäktar sig själva angående detta 

förskönande genom att de en gång sett ut på detta sätt eller att de i framtiden kommer att nå en 

specifik eller bättre bild av sig själva. Marginella skillnader är mer rättfärdigade att ljuga om, 

dock var det vissa saker som användarna valde att berätta för personen de chattade med då det 

ändå skulle upptäckas vid en face-to-face möte, exempelvis ange sin kroppstyp (Ellison et al. 

2010:54).  

 

Hur kroppsliga aspekter hanteras, bemöts och vad det får för konsekvenser inom 

nätdejtingsforum berör även en svensk sociologisk artikel gjord av Roland Paulsen. Denna 

syftar till att undersöka den kroppsliga differentieringen som äger rum och reproduceras på 

nätdejtingsajter, det vill säga hur kroppsliga attribut ligger till grund för en uppdelning av 

användarna beroende på främst kroppsstorlek (Paulsen 2010:6). Intervjuer har genomförts 

med tolv respondenter i åldrarna 29-53 år varav sex stycken av dem själva identifierar sig som 

överviktiga. Övriga sex respondenter har i nätdejtingsammanhang på något sätt haft kontakt 

med personer som är överviktiga (Paulsen 2010:7–8) Paulsen inleder artikeln med att tala om 
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begreppet ”kroppsligt kapital” som innebär det kulturellt bestämda värdet av kroppen, 

specifikt så talar han om den västerländska kulturen där en smal kropp anses mer attraktiv än 

en större kropp (Paulsen 2010:9). Det kroppsliga framträdandet bestämmer vilket värde en 

individ har på nätdejtingens marknad, det får beteenderelaterade konsekvenser och förstärker 

över- och underordningen mellan människor (Paulsen 2010:10). Nätdejting ger användarna 

förmånen att sortera på intimitetsmarknaden då de lätt kan välja vilka som faller dem i 

smaken och rata andra. De som har blivit bortsorterade av andra användare märker inte av 

detta vilket rättfärdigar beteendet (Paulsen 2010:11). Paulsen menar att nätdejtingvärlden 

består av individer som inte är jämlika, de har alla olika marknadsvärden vilket de också är 

medvetna om. Vidare talar Paulsen (2010:13) om den besvikelse som användare kan uppleva 

då de träffar någon med ett lägre kroppsligt kapital. Respondenter som talat med överviktiga 

personer via nätdejtingsajter utan att ha vetat om deras övervikt från början gav uttryck för att 

bli besvikna när detta uppdagades vid ett första fysiskt möte och kände sig ofta lurade av den 

överviktige individen (Paulsen 2010:14). Studien visar att det finns de som upplevt denna 

besvikelse då den andres kroppsliga kapital inte stämt överens med ens eget. Många har ändå 

genomfört dejten, vissa utan att påpeka att de blivit besvikna medan andra har uttryckt 

besvikelsen rakt ut till personen som inte motsvarade förväntningarna och självpresentation. 

Studien visar att besvikelsen kan hanteras på olika sätt, vissa mindre trevliga, men det leder 

alltid till ett avslut av kontakten (Paulsen 2010:16).  

 

Temat har behandlat hur viktigt utseendet är inom nätdejting. Forskning har visat att 

användarna strävar efter att uppnå en attraktiv bild att presentera inför andra. En bild som 

inte är helt sanningsenlig alla gånger vilket användarna rättfärdigar genom olika förnekande 

och bortförklarande beteenden. Dock har studier visat att användarna blir besvikna om andra 

framställer sig på ett missvisande sätt.  

 

 

3.3 Den selekterande användaren  

 

Detta tema berör hur användandet av nätdejting ser ut gällande att välja ut potentiella 

partners i den stora mängden av aktiva nätdejtare samt vilka konsekvenser detta får.  

 

En tidigare behandlad artikel som angav varför individer börjar nätdejta redogör även för hur 

användandet ser ut. I denna australienska artikel presenterar Kirsty Best och Sharon Delmege 

(2011:244) en kvalitativ studie med kvantitativa inslag om hur människor som nätdejtar 

filtrerar bland alla de möjligheter, val och partners som nätdejtingssajter erbjuder. 

Datainsamlingen utgjordes av fyra fokusgrupper med sammanlagt 15 respondenter i åldern 

18-62 år (Best & Delmege 2011:245). Studien visade att många användare ser 

nätdejtingsforum som en möjlighet att träffa en partner. Dock gör det stora överflöd av 

potentiella partners som nätdejtingssajter erbjuder att användarna inte först och främst inriktar 

sig på att fånga in denne potentiella partner utan snarare i ett första steg fokuserar på att 

filtrera bort de individer som uppfattas vara olämpliga kandidater (Best & Delmege 

2011:245). Dessa filtreringsprocesser utgörs av två huvudsakliga strategier; dels hur man som 

nätdejtare presenterar sin egen profil samt förmågan att söka efter och igenom andras profiler 

(Best & Delmege 2011:247). Ärlighet visade sig vara en grundläggande och automatisk 

filtreringsmekanism, genom att vara öppen och ärlig från början med vem man är och vad 

man söker snävades fältet av möjliga kandidater in (Best & Delmege 2011:247). Även en 

ansiktsbild på profilen sågs av många som uttryck för ärlighet om den var relativt nytagen 

(Best & Delmege 2011:247). Att skynda på framåt och inte slösa tid var en strategi som 

visade sig bli starkare ju längre man varit aktiv. Detta effektivitetstänkande gynnades bland 
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annat av ett telefonsamtal innan man bokade in en träff med personen utanför nätet, genom 

detta samtal gavs möjlighet att avgöra om personen verkade ärlig, seriös och värd att lägga 

mer tid på genom en ”riktig” dejt (Best & Delmege 2011:248). Studien visar att förändring av 

attityd och tillvägagångssätt sker hos nätdejtarna efter en tids användande. Efter att 

inledningsvis mest kollat runt för att ”lära sig” nätdejta och då varit öppen för att prata med 

många olika personer har nätdejtarna blivit alltmer selektiva och intagit en mer kritisk 

inställning gentemot andra nätdejtare (Best & Delmege 2011:251).  

 

Studiens resultat pekar även på en form av shoppingmentalitet i nätdejtingvärlden. Dessa 

sajter öppnar upp för möjligheten att bli en sann konsument av romantiska förbindelser 

samtidigt som det skapar en hel ”shoppingkultur” av dejtare. Många av respondenterna 

jämförde sitt nätdejtande med att leta efter ett nytt hus eller en ny bil (Best & Delmege 

2011:253).  

 

Även en amerikansk artikel av Rebecca D. Heino, Nicole B. Ellison och Jennifer L. Gibbs 

berör den shoppingmentalitet som nätdejting präglas av. Studien har undersökt hur metaforen 

stormarknad går att applicera på nätdejting, det vill säga hur nätdejting blivit en stormarknad 

där användarna kan välja fritt vad de letar efter. Syftet var även att undersöka vad denna 

metafor gör med nätdejtandet i sig. Det är en kvalitativ studie där 34 deltagare intervjuats om 

sin syn på fenomenet (Heino, Ellison & Gibbs 2010:427). Deltagarna var hälften kvinnor och 

män och åldersspannet var mallen 25 och 70 år (Heino et al. 2010:433). Nätdejtandet går ut på 

att möjligtvis finna en partner och för att göra detta måste en självpresentation skapas, 

användarna bedömer och söker sedan efter andra profiler som de själva tycker lockar dem. 

Forskarna drar en parallell och menar att individerna handlar och väljer varor (Heino et al. 

2010:428). När användarna väljer att framställa sig själva i syfte att attrahera en partner till 

just deras profil så har användarna en stor kontroll där de själva kan välja att framställa sig 

som sitt bästa jag (Heino et al. 2010:430). Deltagarna uttryckte metaforer angående att 

konsumera i dagens samhälle när de diskuterade den personliga profilen och uttryckte att man 

marknadsför sig själv, deltagarna ville visa upp den bästa sidan av sig själva och de är 

medvetna om att andra kan ljuga på sina presentationer då man endast kanske bara delar med 

sig en bråkdel av hur det egentligen ser ut (Heino et al. 2010:435).  

 

Många av deltagarna var även inne på spåret huruvida individer ljuger i sina profiler om 

sådant som vikt och längd. I och med detta har deltagarna utvecklat strategier för att 

genomskåda lögner, deltagarna säger sig undvika profiler om bild saknas, om det är för få 

bilder eller om bilden är suddig. Forskningen visar alltså att deltagarna lärt sig att behandla 

profiler likt reklamkampanjer i samhället, de har utvecklat ett kritiskt tänkande (Heino et al. 

2010:435). Deltagarna har inte bara utvecklat skepticism mot andras profiler, de har även lärt 

sig strategier för sin egen marknadsföring, deras marknadsvärde bestäms utefter sin 

presentation men också utefter andra konkurrenters profiler med likande attribut som dem 

själva (Heino et al. 2010:436). Att användarna har möjlighet att bläddra mellan tusentals 

profiler styrker ytterligare shoppingmentaliteten då en konsekvens av detta är att det blir som 

att kolla i en katalog när man letar efter en partner. Användaren kan välja exakt vad hen vill 

ha vilket styrker marknadsmetaforen ytterligare (Heino et al. 2010:437).  

 

Ytterligare en brittisk artikel som berör användandet av nätdejting är skriven av Michael 

Hardey som argumenterar för att autenticitet värderas högt i dessa teknologiska miljöer, för en 

lyckad kommunikation är det viktigt att en tillit byggs upp mellan ”främlingar” (Hardey 

2004:208). Likt ovanstående artiklar berör även denna selekterandet som användarna gör på 

nätdejtingsidan. Just denna artikel hävdar att selekterandet gällande vem man ska kontakta 
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görs med grund i bland annat att individen inte får befinna sig alltför lång ifrån en själv, detta 

då denna studie påvisat att ett fysiskt möte är målet med nätdejting det vill säga att inleda en 

mer långvarig relation (Hardey 2004:209). Detta fysiska möte är något som krävs för att ett 

lyckat dejtande. Men innan detta möte ens kan äga rum handlar det om att marknadsföra sig 

själv genom sin profil då det är profilen och den information som där presenteras som främst 

ligger till grund för selekterandet (Hardey 2004:211). Medvetenheten om vikten att i denna 

profil vara ärlig betonas av många av studiens respondenter (Hardey 2004:211). Det går inte 

att i längden upprätthålla en falsk och ”förbättrad” presentation av sig själv, om man verkligen 

vill lyckas med sitt nätdejtande krävs det att man är ärlig genom hela processen det vill säga 

såväl i sin profil om i den mailkontakt som sedan etableras (Hardey 2004:215). Känslan av att 

verkligen lära känna den andre och känslan att denna strävan är ömsesidig är viktig för att ett 

förtroende successivt ska utvecklas (Hardey 2004:213). Inom nätdejtingvärlden finns det vissa 

regler som bland annat inkluderar att ömsesidighet gäller när det kommer till att avslöja 

detaljer om sig själv, en medvetenhet om dessa regler underlättar ett uppbyggande av 

förtroende mellan nätdejtare (Hardey 2004: 215). Slutligen kommer studien även fram till att 

det på internet är möjligt att avsluta en konversation genom att bara sluta svara, något som 

inte innebär några större pinsamheter eller större skada för självet (Hardey 2004:214). 

Sammantaget har denna studie argumenterat för den stora roll som autenticitet spelar genom 

nätdejtingsprocessens alla steg, en autenticitet som ”testas” då de två som nätdejtar 

bestämmer sig för att flytta den etablerade konversationen från nätet till att istället mötas i 

fysisk person (Hardey 2004:219).  

 

Temat har berört hur användare selekterar när de letar efter en partner på nätet. Detta har 

liknats vid att handla på en stormarknad där andra användare betraktas som varor och det 

har påvisats att många kritiskt granskar andras profiler. Autenticitet värderas högt i 

nätdejtingsammanhang, specifikt om ett fysiskt möte är målet med en kontakt. Denna ärlighet 

gäller såväl profilbild samt att vara ärligt gentemot sig själv gällande sitt syfte med 

nätdejting.  

 

 

3.4 Risker med att dejta på nätet  

 

Detta tema utgörs av forskning som berör de risker som finns med nätdejting, gällande till 

exempel hur användarna kan bli vilseledda av oärliga personer. 

 

I en artikel skriver Danielle Coucha, Pranee Liamputtonga och Marian Pitts om sin forskning 

vars syfte var att undersöka vilka risker som finns för individer som använder sig av 

nätdejting. Detta är en amerikansk kvalitativ studie med 29 deltagare där alla deltagare har 

svarat att det finns en viss risk med att dejta på nätet. Riskerna deltagarna angav var lögner 

och svek, känslomässiga risker, fysiska risker och risken att stöta på en farlig människa 

(Coucha, Liamputtonga & Pitts 2012:697). En av riskerna som angavs var att man aldrig 

riktigt vet om individen man chattar med ljuger, det går att ana en lögn men på nätet går det 

inte att bevisa. Deltagarna var överens om att de ville se många bilder på individen de 

chattade med för att avgöra om personen var den som hen utgav sig för att vara (Coucha et al. 

2012:705). Många av deltagarna uppgav att de var rädda att bli emotionellt involverade med 

den individ de chattade med, de var rädda att bygga upp ett hopp för att sedan bli besvikna om 

det visade sig att en relation inte inleddes (Coucha et al. 2012:705). Deltagarna angav att de 

var oroliga för att ”den andre” som de chattade med skulle vara en oärlig person. Artikeln har 

tagit upp riskerna med det moderna sättet att träffa en partner på vilka har visat sig vara 

vanliga bland användare (Coucha et al. 2012:710).  
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Ytterligare en artikel som tidigare användes under temat ”nätdejting allt vanligare” berör även 

den de risker som nätdejting innefattar. Denna amerikanska studie gjord av Helene M. 

Lawson och Kira Leck inleds i det faktum att nätdejting är en aktivitet som kräver ett 

risktagande samt att lita på en okänd person som kan befinna sig långt ifrån en själv 

geografiskt sett (Lawson & Leck 2006:191). Forskarna avsåg att undersöka respondenternas 

tankar och känslor gällande den ständigt närvarande risken att bli lurad, deras oro angående 

sitt eget kroppsliga framträdande samt faran med att bli romantiskt involverad med en annan 

person genom nätdejting (Lawson & Leck 2006:191). Datainsamling skedde genom 

informella intervjuer med 25 kvinnor och 25 män i åldrarna 15-28 år. Bland dessa 

respondenter fanns både singlar, frånskilda och olyckligt gifta, samt alltifrån studenter till 

arbetslösa och akademiker (Lawson & Leck 2006:192). I studien framkom att interaktion över 

nätet uppfattades som fri från förpliktelser inledningsvis, dock kunde förpliktelser utvecklas 

efter det att man bestämt träff med varandra efter månaders chattande där man lärt känna 

varandra (Lawson & Leck 2006:197). Vidare angav många att de blivit lurade på internet mer 

än en gång, dock var många villiga att fortsätta sitt sökande efter relationer på nätet även efter 

dessa incidenter (Lawson & Leck 2006:201).  

 

Många upplevde en press att avslöja mycket om sig själva snabbt för att därigenom utveckla 

ett starkare band till den som de kommunicerade med men att avslöja sina brister innebar 

dock en risk att bli avvisad (Lawson & Leck 2006:203). Ett sätt att successivt öka den 

personliga kontakten med den partner man funnit kompatibel var att innan ett första fysiskt 

möte bokades in prata i telefon med varandra, detta var ytterligare ett sätt att avgöra den 

andres intentioner samt känna av om denne faktiskt var den som hen utgett sig för att vara 

(Lawson & Leck 2006:204). Därmed minskades risken att bli helt lurad vid en första träff. Att 

gå från att kommunicera teknologiskt till ett fysiskt möte är det steg som är mest riskfyllt i 

nätdejtingsprocessen då den kräver förtroende (Lawson & Leck 2006:205).  

 

Detta är det sista temat som framkommit i vår analys av tidigare forskning om nätdejting, ett 

tema som har berört risken att bli lurad i nätdejtingsammanhang. Användarna kan aldrig 

riktigt veta om den andre parten är ärlig och därav har många uppvisat en rädsla för att bli 

emotionellt involverade i en annan användare. Användare har uppvisat en medvetenhet om 

den risk det innebär att ha kontakt med och successivt börja lita på en annan individ på nätet.  

 

 

 

4. Metod  
 

Under denna rubrik kommer vi att presentera vårt metodval som är Grundad Teori 

(hädanefter GT) samt en inledande reflektion angående detta val. En beskrivning av metodens 

tillvägagångssätt och motivering av de val vi gjort kring dessa kommer därefter att göras. 

Vidare följer en presentation av hur intervjuer samt datainsamling gått till. Ett avsnitt berör 

även våra etiska ställningstaganden kopplat till de intervjuer vi genomfört samt till studien i 

sin helhet. En presentation av dejtingsajter återfinns också. Inom GT finns det tre olika faser i 

forskningsprocessen vilka vi kommer att redovisa under tre olika rubriker – den öppna fasen, 

den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Under var och en av dessa kommer vi att 

redogöra för hur datainsamling, urval och analys gått till. 
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4.1 Reflektion gällande val av metod  

 

Vi valde att använda oss av metoden GT för att studera fenomenet nätdejting. Detta metodval 

lämpade sig väl då vi som forskare utvecklat en stor nyfikenhet gentemot fenomenet, en 

nyfikenhet som vi ville använda för att upptäcka och förstå nätdejting från grunden. Då vi i 

inledningsskedet av studien inte hade en så stor kunskap om nätdejting kunde vi heller inte 

veta vad som verkligen var av betydelse att studera inom detta fenomen. Eftersom vi inte 

kunde veta hur upplevelsen hos de som nätdejtar ser ut skulle en formulerad problemställning 

från oss redan i början av forskningsprocessen gjort att vi riskerade att gå in i studien med en 

alltför snäv syn. Något som skulle kunnat ske om vi istället valt en hermeneutisk metodansats 

där en färdigformulerad frågeformulering finns med redan från början i studien (Ödman 

2007:102). Trots att hermeneutiken lämpar sig för att studera individers upplevelser på djupet 

skulle den frågeformulering vi arbetat fram varit formulerad enbart med grund i vad vi utifrån 

sett uppfattat som betydelsefullt. Dessa förutfattade meningar skulle troligen fortsatt ge 

riktning åt studien och minskat vår mottaglighet för det som verkligen är meningsfullt inom 

fenomenet. GT möjliggjorde istället för oss att närma oss nätdejting med ett öppet 

förhållningssätt då detta är något metoden förespråkar (Hartman 2001:40). Genom att ha följt 

riktlinjerna för GT har vi kunnat möta och se fenomenet utan att hindras eller styras av 

förutfattade meningar. Vi har valt att utgå från Barney Glasers modell av GT vilken särskilt 

betonar att forskaren på förhand inte ska ha en färdigformulerad problemställning, denna ska 

istället successivt växa fram genom data som samlas in (Hartman 2001:40). Då syftet med 

denna studie är att undersöka användarnas upplevelser av att interagera med nya människor på 

nätdejtingssajter, kommer vår studie att formas utifrån detta och en problemställning kommer 

att genereras under studiens gång. Genom GT kan vi skapa oss en övergripande bild av 

fenomenet och hur ett användande går till vilket samtidigt hjälper oss att nå upplevelsen hos 

den enskilde individen.  

 

 

4.2 Grundad Teori (GT)  

 

Metoden GT utvecklades av Barney Glaser och Anselm Strauss under början av sextiotalet. 

Ursprungligen utvecklade de metoden tillsammans, men därefter har två olika angreppssätt 

växt fram inom GT då Glaser och Strauss förespråkar att arbeta med metoden på olika sätt. 

Det som skiljer dessa två sätt åt är att Strauss inledningsvis förespråkar ett användande av en 

konkret problemställning medan Glaser förespråkar att behålla det öppna förhållningssättet 

och därigenom låta en teori successivt växa fram (Hartman 2001:42–43). Då vi likt Glaser 

menar att den teori som ska förklara individernas beteende inom nätdejting ska växa fram 

genom data blev hans version av GT det självklara valet för oss.  

 

Enligt Glasers (2010:111) uppfattning är GT i grunden en induktiv metod med vissa 

deduktiva inslag. Som forskare går man in förutsättningslöst i studiens öppna fas och försöker 

bortse från färdiga antaganden om vad man kommer att finna. Istället bör forskaren fråga sig 

vad som pågår hos de människor som studeras och på detta sätt är metoden från start induktiv. 

Men då metoden utgörs av flera faser där datainsamling, urval och analys sker interaktivt, där 

nya urval baseras på det som framkommit i föregående fas, gör detta att metoden även till viss 

del är deduktiv (Glaser 2010:111). Urvalet som görs inom GT kallas därför teoretiskt urval, 

det sker systematiskt genom hela studiens gång och är alltid framåtblickande (Hartman 

2001:67).  
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Glasers version av GT består av tre olika faser vilka kallas för den öppna fasen, den selektiva 

fasen och den teoretiska fasen. I den öppna fasen är syftet att genom analys av de data som 

samlats in genom exempelvis intervjuer, att finna så många kategorier som möjligt. En 

kategori är något som till viss del förklarar ett fenomen genom att fånga underliggande 

mönster i de data som samlats in (Glaser 2010:151). I denna fas finns inga begränsningar utan 

alla kategorier är relevanta. När forskaren märker att nya kategorier inte går att finna har 

forskaren uppnått en mättnad och ska sedan välja en kärnkategori av de kategorier som 

framkommit (Hartman 2001:72). Kriterier för att en kategori ska kunna betraktas som 

kärnkategorin är bland annat att den ska utgöra en central roll och förekomma ofta i data. De 

övriga kategorierna ska på något vis gå att koppla till kärnkategorin för att denna ska vara 

giltig (Glaser 2010:46). När mättnad uppstått och kärnkategorin är funnen övergår forskaren 

till den selektiva fasen. I denna fas ligger fokus på att välja ut kategorier av de som upptäckts 

vilka på något vis går att relatera till den bestämda kärnkategorin. Kärnkategorin ligger 

därmed till grund för studiens vidare framväxt och den teori som successivt genereras. Genom 

att göra på detta sätt avgränsas forskningen och en tydligare bild av vad forskaren letar efter 

framkommer (Hartman 2001:83). Slutligen går studien över i den teoretiska fasen i vilken 

teoretiska koder eftersöks, det vill säga begrepp som åskådliggör relationer mellan olika 

kategorier (Hartman 2001:83). En modell har successivt växt fram ur data som ger svar på 

den problemställning som också framkommit och modifierats genom studiens gång.  

 

 

4.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

 

För att samla in data i denna studie har vi valt att använda oss av intervjuer samt insamlade 

bloggtexter som berör fenomenet nätdejting. Under intervjuerna har vi valt att spela in dessa 

trots att Glaser (2010:123) menar att detta inte är nödvändigt då det är tidskrävande och leder 

till att man som forskare får in för mycket överflödig data. Han menar istället att forskaren ska 

anteckna det som uppfattas som mest relevant under intervjuns gång (Glaser 2010:123). Trots 

Glasers argument valde vi att spela in våra intervjuer då vi ansåg att vi annars kunde gå miste 

om viktig data som vi möjligtvis inte skulle lägga märke till när intervjuerna pågick. Genom 

att lyssna på intervjuerna i efterhand kunde det hjälpa oss att fräscha upp minnet samt att vi 

genom transkribering tydligare kunde se framför oss vad våra data faktiskt innehöll. Inför 

varje intervju bad vi respondenterna om lov att få spela in intervjun samt frågade även var de 

helst skulle vilja att intervjun ägde rum. Denna fråga ställde vi för att vi ville att våra 

respondenter skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt och därmed skulle vi 

förhoppningsvis få ta del av rika svar. Intervjuerna har ägt rum både via direkta möten samt 

via telefon. Att vi valde att genomföra telefonintervjuer beror på att vissa av våra 

respondenter bodde en bit bort vilket innebar att en telefonintervju var ett smidigare alternativ 

för båda parter. En av våra respondenter bodde långt ifrån oss och angav att hon inte var 

bekväm med att delta i en telefonintervju, varvid vi gav henne möjligheten att svar på våra 

frågor via mail. Då vi befann oss i den teoretiska fasen och hade strukturerade frågor lämpade 

sig detta tillvägagångssätt väl och utgjorde inget hinder för oss.  

 

 

4.4 Öppna fasen – urval, datainsamling och analys 

 

Vi började den öppna fasen med att göra ett urval inför datainsamlingen. I denna fas hade vi 

som ovan nämnts ingen specifik problemställning utan endast ett undersökningsområde, det 

vill säga individers upplevelse av nätdejtingsprocessen. För att komma i kontakt med 

respondenter som på något vis använt sig av och därmed hade erfarenhet av nätdejting gjorde 
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vi ett intensitetsurval. Detta är en form av ändamålsenligt urval som kännetecknas av ett 

sökande efter respondenter som med stor sannolikhet kan ge så mycket information som 

möjligt om ett fenomen (Patton 2002:234). Genom detta urval kunde vi samla in information 

som kunde bygga upp kategorier samt förklara kategoriernas egenskaper och relationer dem 

emellan (Hartman 2001:66). I den öppna fasen av GT handlar det om att generera så många 

kategorier som möjligt utifrån data. Vi kom i kontakt med personer genom att annonsera på 

Facebook, sätta upp lappar på anslagstavlor samt allmänt informera om vår studie för bekanta. 

På detta sätt fick vi in rekommendationer på lämpliga respondenter att intervjua. Intervjuerna 

i denna fas var öppna och utgick från fyra teman som speglade vår studies fokus på 

upplevelsen av nätdejting som process. Dessa teman var steget in i nätdejting, användandet, 

att komma någon nära samt att mötas utanför nätet
3
. Dessa teman fick respondenterna tala 

fritt om och vi ställde sedan följdfrågor på deras uttalanden. Vi valde i denna fas att använda 

oss av tre intervjuer med två kvinnor och en man, samt inlägg från tre bloggar för att 

komplettera materialet vi fått fram genom intervjuerna
4
. Då Glaser (i Hartman 2001:63) 

betonar frihet och inte anger några specifika insamlingsmetoder ligger vår datainsamling i 

linje med vad metoden förespråkar. Datainsamlingen inom GT bygger på principen ”all is 

data” vilket speciellt gäller under den öppna fasen. Med detta menas att GT förespråkar ett 

insamlande av all typ av möjlig data – så som intervjuer, observationer, videoband, tidningar 

etc. – då man inte på förhand kan veta vad som är av betydelse (Hartman 2001:63). Utifrån 

denna uppfattning av data inkluderade vi alltså ett antal blogginlägg om nätdejting som 

komplement till intervjuerna för att ytterligare få in användbar information om fenomenet. 

När vi börjat samla in våra data påbörjade vi även kodningsarbetet, vilket innebär att läsa 

transkriptioner av intervjuer samt bloggtexter mening för mening för att finna substantiva 

koder, det vill säga ord och fraser som indikerar en viss kategori (Glaser 2010:179).  

 

Som nämnts tidigare avslutas den öppna fasen genom att ta fram en kärnkategori, det vill säga 

den kategori som genomsyrar övriga kategorier och förklarar beteendet inom det undersökta 

området (Glaser 2010:157). Kärnkategorin framkommer inte genom kodning som de övriga 

kategorierna, utan det krävs även användning av teoretiska minnesanteckningar, det vill säga 

de tankar och idéer som vi antecknat under den tid kodningsarbetet pågått (Hartman 2001:82–

83). Dessa tankar och idéer speglade sådant som vi reflekterade över medan vi kodade vårt 

datamaterial, idéer gällande koderna i sig och hur de kunde relateras till varandra vilket kom 

att ligga till grund för hur kärnkategorin växte fram (Hartman 2001:85).   

 
 

4.5 Selektiva fasen – urval, datainsamling och analys 

 

När vi som forskare i den öppna fasen uppnått en mättnad i vårt material, det vill säga när vi 

inte längre fann fler kategorier eller upplevde att vi kunde uppmärksamma fler koder som 

kunde fylla ut de befintliga kategorierna, var det dags att gå över till den selektiva fasen 

(Hartman 2001:72). I den selektiva fasen var syftet att bestämma vilka av de kategorier som 

vi funnit i den öppna fasen som fortfarande var aktuella att behålla i studien. De kategorier 

som valdes ut skulle alla på något vis vara relaterade till den kärnkategori som hade 

genererats i den öppna fasen. Genom att i den öppna fasen välja ut kategorier som går att 

koppla till kärnkategorin avgränsades studien vilket hjälpte oss vidare gällande vad vi skulle 

leta efter (Hartman 2001:83). 

 

                                                           
3
 Se Bilaga 2 för intervjuguide i den öppna fasen  

4
 Se tabell över datainsamling senare i metoddelen   
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När vi var klara med analysarbetet i den öppna fasen hade även en problemställning växt 

fram. Denna genererades genom att vi fått fram ett antal kategorier och kunde genom dem se 

vad vi vidare skulle söka efter i kommande data. Problemställningen i den selektiva fasen 

kom att fokusera på individers upplevelse av ansträngning i användandet av nätdejting. I och 

med att en problemställning växt fram kunde vi anpassa kommande datainsamling utefter 

denna och i vårt fall söka efter respondenter som var ännu mer erfarna när det gäller 

nätdejting än de personer som vi intervjuade i den öppna fasen. I den selektiva fasen använde 

vi oss av ett snöbollsurval då vi från respondenter som redan intervjuats samt andra bekanta 

fått tips om personer som använt sig av nätdejting. Bland dessa personer gjorde vi ett 

teoretiskt urval då vi valde ut dem som tycktes ha mest erfarenhet av nätdejting samt använt 

det under en längre tidsperiod. Därigenom fick vi tillgång till så innehållsrik data som möjligt.  

 

I den selektiva fasen genomförde vi tre stycken intervjuer med två kvinnor och en man. Två 

av dessa var telefonintervjuer och en av dem ägde rum under ett direkt möte. Intervjuerna i 

denna fas skiljde sig till viss del åt från intervjuerna i den öppna fasen. Istället för att endast 

utgå från övergripande teman använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide
5
, vilket 

innebär att vi hade formulerat relativt öppna frågor med grund i vad vi tidigare fått för svar i 

den öppna fasen (Bryman 2011:415). I denna fas innebar analysen att relatera kategorierna till 

kärnkategorin för att samtidigt se vilka kategorier som var mindre framträdande och därför 

inte lika viktiga för resultatet (Hartman 2001:88).  

 
 

4.6 Teoretiska fasen - urval, datainsamling och analys 

 

I denna fas av studien ska forskaren enligt GT finna de teoretiska koderna, det vill säga 

begrepp som binder samman funna kategorier (Hartman 2001:83). I denna fas utförde vi två 

stycken intervjuer med två kvinnor. Dessa respondenter valde vi ut genom ett teoretiskt urval 

som i denna fas innebar att vi ville komma i kontakt med respondenter som skilde sig från 

tidigare respondenter gällande ålder och syfte med sitt nätdejtande. Vår tanke var att i och 

med detta få in de sista data som kunde hjälpa oss att knyta ihop vår säck och generera en 

teori.  

 

Den första intervjun skedde via mailkontakt då respondenten kände sig mest bekväm med 

detta sätt att svara på frågor och den andra intervjun ägde rum via telefon. I denna fas var våra 

intervjufrågor strukturerade och mer direkt preciserade kopplat till den problemställning som 

utvecklats, vilket i denna fas var individers upplevelser av personlig ansträngning i 

nätdejtingprocessens olika faser
6
. I vår studie ändrades inte problemställningen markant från 

den selektiva fasen till den teoretiska fasen, men trots detta kunde vi ändå ställa mer djupa och 

preciserade frågor i denna sista fas av studien som gav oss detaljrik data. I denna teoretiska 

fas gick analysen ut på att finna vilka relationer som rådde mellan de kategorier vi funnit samt 

hur kategorierna kunde relateras till kärnkategorin (Hartman 2001:83). 
 

 

4.7 Etiska överväganden  

 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principerna som publicerats av Vetenskapsrådet (2002) 

för därigenom undvika de etiska problem som möjligen kan uppstå i studiet av människor. 

Dessa fyra etiska principer faller in under det övergripande individskyddskravet. Den första 
                                                           
5
 Se Bilaga 3 för intervjuguide i den selektiva fasen  

6
 Se Bilaga 4 för intervjuguide i den teoretiska fasen  
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av dessa principer är informationskravet vilken innebär att forskaren har skyldighet att 

informera sina respondenter om forskningens syfte och vad den aktuella forskningen kommer 

att handla om (Vetenskapsrådet 2002:7). Den andra etiska principen är samtyckeskravet 

vilken innebär att individerna som deltar i undersökningen själva har rätten att bestämma över 

sin egen medverkan. De kan välja att avsluta sin medverkan när de själva vill oberoende av 

anledning (Vetenskapsrådet 2002:9–10). Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilken 

står för att de som är med i undersökningen ska skyddas på så sätt att deras personuppgifter 

inte lämnas ut till obehöriga samt att respondenterna är anonyma när de deltar 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Den sista principen är nyttjandekravet vilken innebär att den 

information som samlas in endast kommer att brukas av forskaren till just den aktuella studien 

(Vetenskapsrådet 2002:14). Dessa principer presenterade vi för respondenterna inför varje 

intervju för att båda parter skulle vara överens om de rättigheter respondenterna har samt de 

skyldigheter som istället gäller oss forskare. Eftersom vi undersökt ett relativt känsligt ämne 

som rör individers privatliv och som kanske inte alla är bekväma att tala om med någon som 

de inte känner, har vi varit noga med att förklara ovanstående principer ingående. Därigenom 

hoppades vi att våra respondenter skulle känna ett förtroende för oss och på så sätt våga delge 

känslig information då de kunde känna sig trygga med att denna endast skulle användas i 

angett syfte samt att deras personuppgifter inte skulle föras vidare. Gällande de bloggtexter 

som använts anser vi att vi inte behövt ta hänsyn till ovanstående principer då dessa texter 

betraktas som offentligt material på internet och vem som helst har tillgång till att läsa dessa.   

 

 

4.8 Presentation över dejtingsidor/dejtingappar 

 

Nedan följer en kort presentation av de dejtingsajter som visat sig vara vanligast bland de 

respondenter som deltagit i studien. Information är tagen från dejtingsajternas egna hemsidor.  

 
4.8.1 Match 

 

Denna dejtingsajt finns i 25 länder och har funnits på den svenska marknaden sedan 2002. 

Detta är en betalsajt med över 20 000 aktiva svenska medlemmar dagligen. På Match kan 

medlemmarna använda funktioner som att skicka mail, chatta och se vilka som besökt deras 

profil. Ursprungligen var sajten nätbaserad men går även att använda via mobilen eller 

surfplattan. (match.com) 

 

4.8.2 Happy Pancake  

 

Detta är en svensk webbaserad dejtingsajt som är helt kostnadsfri då den finansieras av vanlig 

bannerreklam som visas på sidan. Sajten går även att använda via en kostnadsfri applikation 

på mobiltelefonen. På Happy Pancakes hemsida går det att läsa att de har 230 000 aktiva 

medlemmar, främst i åldern 18 – 44 år. På denna sajt får medlemmarna skapa en profil med 

en beskrivande text och bilder, därefter kan de börja ta kontakt med andra medlemmar genom 

att skicka antingen ett internt meddelande eller en så kallad ”flirt” vilket innebär att visa 

intresse för den andre medlemmen. (happypancake.com) 
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4.8.3 Badoo  

 

Dejtingsajten lanserades 2006 och finns aktiv i 190 länder och har ett användarantal på 

omkring 250 miljoner. Även denna sajt går att använda via en applikation på mobiltelefonen. 

Badoo erbjuder både gratistjänster men också ytterligare förmåner till en summa. På Badoo 

skapar medlemmen en profil med bild och skriftlig presentation, sedan kan personen bläddra 

mellan andra registrerade användare och på deras profilbilder trycka ”ja”, ”nej” eller ”kanske” 

vilket indikerar huruvida man är öppen för en kontakt eller inte. Dock kan personer skriva till 

varandra utan att ha tryckt ”ja”. På Badoo kan användaren fylla i vad hen har för syfte med 

sitt användande vilket kan vara att chatta med någon, dejta någon eller träffa nya vänner. 

(badoo.se) 

 

4.8.4 Tinder 

 

Detta är en kostnadsfri platsbaserad applikation som genom en GPS-funktion i mobilen 

känner av var användarna befinner sig. Här kan medlemmen skapa en profil som är kopplad 

till hens Facebook konto för att därigenom lätt ha tillgång till profilbilder att använda. Utöver 

dessa profilbilder kan medlemman även skriva en kort presentation om sig själv. Tinders 

koncept går ut på att trycka ”ja” eller ”nej” på andra medlemmar som dyker upp på skärmen 

och målet är att få en ”match” med en annan användare. Att ”matcha” med någon innebär att 

båda parter tryckt ”ja” på varandra, först då kan en konversation inledas och utan en ”match” 

är det inte möjligt att kontakta en annan användare. (blog.gotinder.com)  
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4.9 Översikt datainsamling  

 

 
  

Öppna fasen 

 

Selektiva fasen 

 

Teoretiska fasen 

 

 

Problemställning 

 

Individers upplevelser av 

nätdejtingsprocessen 

 

 

 

Individers upplevelser av 

ansträngning i användandet 

av nätdejting 

 

 

Individers upplevelser av 

personlig ansträngning i 

nätdejtingprocessens olika 

faser 

 

 

Respondenter 
(kön, ålder, intervjuform 

& sajt) 

 

Respondent 1 

Kvinna 22 år 

Telefonintervju 

Badoo 

 

Respondent 2 

Kvinna 21 år 

Direkt intervju 

Badoo 

 

Respondent 3 

Man 25 år 

Telefonintervju 

Badoo, Tinder 

 

 

 

Respondent 4 

Kvinna 22 år 

Direkt intervju 

Badoo 

 

Respondent 5 

Man 24 år 

Telefonintervju 

Badoo 

 

Respondent 6 

Kvinna 25 år 

Telefonintervju  

Tinder, Badoo,  

Happy Panncake, 

Match.com 

 

 

Respondent 7 

Kvinna 42 år 

Mailintervju  

Match.com 

 

Respondent 8 

Kvinna 30+ 

Telefonintervju  

Mötesplatsen, Spraydate, 

Happy Panncake,  

E-darling 

 

Bloggar 

(kön, ålder och typ av 

blogg) 

 

Blogg 1 

Kvinna 28 år 

Privat blogg 

 

Blogg 2 

Kvinna 30+ 

Privatblogg 

 

Blogg 3 

Man 38 år 

Privatblogg 
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5. Resultat  

 

I vår resultatdel kommer vi först i Del 1 att inledningsvis redogöra för de kategorier som 

framkommit genom den öppna och den selektiva fasen. Därefter kommer vi att presentera den 

kärnkategori som växt fram. Kategorierna kommer att presenteras i en ordning som speglar 

nätdejtingsprocessens framskridande från ett första användande till ett möjligt möte samt vad 

som händer därefter. En figur över kategorier och dess relationer går därefter att ta del av.  

I Del 2 kommer vi att presentera relationer mellan kategorierna samt hur de alla kan relateras 

till kärnkategorin, något som framkommit under den selektiva fasen samt kompletterats 

genom datainsamling och analys i den teoretiska fasen.  

 

 

5.1 Del 1 

 

Nätdejtingens olika drivkrafter  
 

Då respondenterna talade om varför de börjat nätdejta gick det att urskilja olika drivkrafter 

som låg bakom deras användande samt olika förväntningar på vad användandet skulle 

generera. Till att börja med uttryckte en kvinnlig respondent följande: 

 
Den första gången jag kom i kontakt med nätdejting var när jag gjorde slut med min, en utav 

mina killar och då ville jag ha nätdejt, eller då ville jag bara träffa folk för att liksom träffa för 

att bara komma över liksom killen […] och sen inte behöva höra av sig nått mer till dom. (R2)  

 

I detta citat kan vi se att kvinnans drivkraft var att komma över en pojkvän. Kvinnan hade 

nyligen kommit ur ett förhållande och ville träffa någon för att kunna gå vidare i sitt liv. 

Syftet för kvinnan var inte att hitta en ny potentiell partner utan att endast träffa folk som hon 

sedan inte hade en skyldighet att höra av sig till. Detta sätt att träffa personer på där man inte 

behöver upprätthålla en kontakt för oss vidare till ett syfte som nästa citat indikerar: 
 

 Ah man kunde ju hoppas på att få ligga lite då och då. (R3) 

 

Då vi i intervjun bad respondenten att tala fritt om vilket syfte som låg bakom hans 

användande av nätdejting gav han oss ett rakt och tydligt svar – han var inte ute efter att träffa 

en partner utan sökte endast sexuellt umgänge. En annan respondent uttryckte istället att 

nätdejting var ett sätt för henne att träffa nya människor: 

 
Det var lite svårt att träffa folk tyckte jag ute och man kanske inte var ute så mycket utan, man 

ville ju ändå lära känna någon ny och se lite grann vad man hade för värde på marknaden så att 

säga. (R6) 

 

I citatet har vi funnit att kvinnan inte är ute och träffar folk så mycket och upplever att det är 

svårt att komma i kontakt med nya människor. Hon tycks uttrycka en vilja att träffa nya 

människor och upptäckte att dejtingsajter kan vara ett bra medel att göra detta genom. 

Kvinnan uttrycker att hon även vill veta vad hon har för värde på ”marknaden” och med det 

menas troligen att hon vill se vilken typ av respons hon får från personer på dejtingsajter, det 

vill säga vilket intresse som finns för henne i dessa sammanhang. Ytterligare en drivkraft 

bakom nätdejting har uttryckts på följande sätt:   

 
Jag jobbar i en bransch där ingen är på samma plats mer än under just det pågående projektet 

och sen sprids man åt olika håll. Förhållanden blir då på distans och eftersom jag var i bilda-
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familj-tankar kändes ännu ett distansförhållande inte aktuellt. Att gå via nätdejting gav 

möjlighet att hitta någon utanför min bransch som var i samma fas i livet. (R7) 

 

Kvinnan uttrycker att hon har ett yrke där man sällan är på samma plats utan jobbar med olika 

projekt. Vidare går det att avläsa är att hon har ett klart syfte med sitt nätdejtande i att hitta 

någon att bilda familj med. Hon tycks sammantaget mena att nätdejting gett henne den bästa 

möjligheten att finna någon med liknande mål som henne själv, det vill säga någon att bilda 

familj med.   

 

 

En första kontakt upplevs olika  

 

Föregående kategori har visat att det finns olika drivkrafter i nätdejting men vi har också 

funnit att en första kontakt kan upplevas olika. Då vi vill lyfta fram individernas upplevelser 

och därför är det också viktigt att redovisa för de olikheter som finns mellan respondenterna. 

Nedan följer uttryck för respondenternas olika upplevelser av en första kontakt.  

 
 Asså obehagligt. Det var jätte, usch jag tyckte det var jätteotäckt. (R1) 

 

Kvinnan som yttrade detta upplevde en första kontakt som mycket obehaglig. Hon tyckte att 

det var läskigt i början när någon tog kontakt med henne och upplevde det som mycket otäckt 

då hon inte var van vid detta sätt. Till skillnad från detta gav en annan kvinna uttryck för en 

annorlunda upplevelse: 
 

Det var en kick! Det var det. Som en kick liksom att såhära främmande människa. Men det var 

ändå nervöst. (R2) 

 

Kvinnan i detta citat beskriver första kontakten med en främmande människa som något 

spännande som gav henne en kick. Men trots att hon upplevt en kick nämner hon att hon även 

var nervös, vilket indikerar att det finns blandade känslor hos en och samma individ kopplat 

till en första kontakt.  

 

 

Utseendet avgör första intrycket 

 

Som tidigare nämnts bygger nätdejting på att i ett första steg skapa en profil med bild och text 

vilket kommer att vara det första andra användare ser av en själv. Samtal med respondenterna 

om denna profil visade att bilden ofta är det första man går på när man tar kontakt med någon. 
 

Man kollar ju på bilden först så det är det. Det avgör väl typ åttio procent. Sen kanske om de 

har någon rolig text eller någonting är ju också en bonus. (R3) 

 

Mannen beskriver tydligt i detta citat bildens avgörande betydelse för huruvida han tar 

kontakt med en person. Enligt honom är bilden den viktigaste faktorn och texten ses bara som 

en bonus. Även en kvinnlig respondent jämför bilden och textens betydelse och kommer fram 

till att bilden väger tyngst:   
 

En bild som jag finner attraktiv utan presentation kommer ju väga tyngre än en bra presentation 

med nån som jag inte finner attraktiv på bild, så att bilden är ju första hand. (R6) 

 

Kvinnan beskriver hur en snygg bild i en profil är viktigare än en bra skriftlig presentation. 

Hon menar att bilden är det man i första hand går på när man tar kontakt med någon. Även 
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om en person inte har en skriftlig presentation utan endast en attraktiv bild skulle detta ändå 

vara mer tilltalande än en profil med en bra skriftlig presentation men en mindre attraktiv bild. 

Detta indikerar att frånvaron av övrig information bortsett från utseendet inte tycks vara ett 

problem. Samma spår följer i nedanstående resonemang angående utseendets roll i nätdejting:  

 
Asså utseendet spelar ju roll. Det, det är ju det enda du går på på Badoo. Så det är ju klart, är 

det nån jag inte tycker ser bra ut, då svarar jag nog inte heller. (R4) 

 

Här synliggörs återigen att utseendet spelar en stor roll då det är det enligt kvinnans 

uppfattning är det enda hon går på när hon väljer att svara på ett meddelande från en ny 

person. Utöver detta ger hon uttryck för att inte svara om hon inte finner personen attraktiv. 

Det faktum att respondenterna i sina yttranden nämner utseendet i första hand och därefter tar 

upp intressen samt presentation indikerar att bilden är det som först och främst fångar 

användarens intresse för en annan person på en nätdejtingsida.  

 

 

Att leva upp till den egna presentationen  

 

Respondenterna har alla på något sätt kommit in på spåret huruvida bilden på internet 

stämmer överens med hur man ser ut utanför skärmen. En gemensam nämnare för 

respondenterna var att alla tycks vara eniga om att man väljer med varsamhet vilka bilder man 

delar med en annan person. Genom ”snygga” foton vill de visa upp en så positiv bild av sig 

själva som möjligt, men som samtidigt stämmer överens med hur de faktiskt ser ut och hur de 

är utanför skärmen. En kvinnlig bloggare uttrycker följande:  
 

Jag ville ha bilder som gjorde mig liiite snyggare, men inte alltför mycket så att personen inte 

skulle få hjärtinfarkt och springa åt andra hållet när han väl träffade mig. (Blogg 2) 

 

Ur ovanstående utdrag från ett blogginlägg utläser vi en vilja att se så bra ut som möjligt på 

bilderna i profilen, samtidigt som en alltför förskönad bild av sig själv är något som kvinnan 

vill undvika då hon är rädd att det ska göra den andre parten besviken vid ett fysiskt möte. 

Detta indikerar på en närvarande tanke hos kvinnan gällande att kunna leva upp till den egna 

presentationen och då specifikt bilden. Något som ytterligare en kvinnlig respondent är inne 

på i nedanstående citat: 

 
Eller liksom du vill inte vara sämre än dig själv på något vis liksom vad den andre personen har 

tänkt sig att du är. (R4) 

 

Kvinnan uttrycker en vilja att vid ett fysiskt möte inte vara sämre än den uppfattning som den 

andre individen skapat sig av henne med grund i hennes presentation. Detta indikerar att det 

finns vissa förväntningar att leva upp till vid ett första möte, främst bildmässigt men även 

personlighetsmässigt.  

 

 

Att berätta vem man är  

 

Denna kategori beskriver respondenternas gemensamma upplevelse av att man inledningsvis 

inte delar med sig av alltför många detaljer om sig själv och sitt liv, utan detta sker först efter 

en tids kommunicerande. Detta visas i nedanstående citat:  
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Asså då lämnar man ut ingenting alls. Då känner man inte personen. Det är samma sak. Asså ja 

om jag träffar någon på krogen eller i matkön, jag behöver inte berätta hela mitt liv för honom 

heller. Då kommer ju den sticka. (R1) 

 

Kvinnan i ovanstående citat anger att man inte lämnar ut speciellt mycket av sig själv till en 

början. Hon nämner också att hon tror att om man lämnar ut för mycket om sig själv kommer 

den andre personen att ta avstånd. En tanke som ytterligare en kvinna ger uttryck för:  

 
Asså inte så mycket, jag tror man känner av sig på personen också. Det finns ju vissa som bara 

skriver värsta breven typ […] seriöst vi har skrivit med varandra i fem minuter och du lämnar ut 

dig så mycket! (R2) 

 

Här finner vi ett liknande resonemang som i föregående citat, det vill säga att man inte lämnar 

ut mycket om sig själv i början och om någon trots allt gör det så är detta något hon reagerar 

starkt på. Att dela med sig av alltför mycket i början anses vara ett avvikande beteende.  

 

 

Risken att bli lurad 

 

Genomgående i de data vi samlat in har varit att en vetskap om en risk att bli lurad på nätet 

finns med i bakhuvudet hos de personer som nätdejtat. I nedanstående citat visas denna 

medvetenhet tydligt då en kvinna delger sina tankar angående risken: 

 
Man trodde hela tiden att man skulle bli lurad, det kan ju vara typ vem som helst, en snygg kille 

som luras typ […] Man vet inte om det är den personen. (R1) 

 

I citatet finner vi en medvetenhet hos kvinnan angående en möjlig risk att bli lurad på 

nätdejtingsidor, detta då man aldrig kan veta vem man egentligen pratar med. Man har aldrig 

några egentliga garantier på att den man pratar med är ärlig och faktiskt är den som hen utger 

sig för att vara. Att det finns många på nätet som luras menar även en manlig bloggare som 

skriver: 

 
Alla ljuger, hela tiden. Vissa stort, andra smått men ingen berättar hela sanningen. […] 

profilerna på dejtingsajterna i bästa fall är förskönande reklampelare. (Blogg 3) 

 

Mannen skriver ett inlägg på sin blogg där han bland annat resonerar angående huruvida folk 

är ärliga på nätdejtingsajter eller inte. Han tycks mena att alla ljuger mer eller mindre och att 

profilerna kanske inte stämmer överens med hur personer ser ut utanför skärmen, utan 

egentligen bara utger en förskönad bild. Att han drar parallellen med en reklampelare tycks 

säga att man på dejtingsajter säljer in sig själv likt en reklamannons försöker locka till sig 

människors intresse. En kvinnlig respondent uttrycker också att hon inte helt litar på de 

personer hon kommer i kontakt med på nätet: 

 
Men sen kan man om det är nån kille som är för snygg då blir jag bara skeptisk och liksom bara 

nej då är det nåt troll eller nånting. (R2) 

  

Kvinnan tycks indikera att om någon ser för bra ut på nätet gör detta henne skeptisk och hon 

misstänker att det kan vara någon som endast lurar henne. Hon säger att det kan vara ”nåt 

troll” och med detta menar hon en person som endast är ute efter att luras. Ett begrepp som 

hon förklarade för oss i en tidigare del av intervjun. Det förefaller alltså finnas en risk att bli 

lurad i nätdejtingsammanhang, något som samtliga respondenter uppvisat en medvetenhet om.  
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Tappa gnistan 

 

Denna kategori beskriver ett mönster som framkommit ur data som visar att användandet efter 

ett tags nätdejtande trappas ner och ett mindre engagemang uppstår från användarnas sida.  

 
Ah man tar det väl inte lika seriöst som man gjort efter ett par gånger eller ah använt det på ett 

tag. (R3)  

 

Citatet speglar hur den manliga respondenten upplever nätdejting efter en tids användande. 

Det beskriver även att användandet har förändrats och inte upplevs lika seriöst som det gjorde 

i början. Detta är en annan respondent också tydlig med: 

 
Man la ju, man sista tiden la man väl mindre energi på att orka anstränga sig. Då brydde man 

sig liksom inte. (R2)  

 

Det vi tycker oss utläsa är att kvinnan den sista tiden inte orkade anstränga sig lika mycket 

som hon gjort i början. Hennes engagemang verkade ha avtagit. Detta indikerar även en 

bloggare som i nedanstående citat skriver: 

 
Nu är det jag som svarar att jag inte vet vad jag vill när någon frågar vad jag söker efter. För 

jag vet inte mer. (Blogg 1)  

 

I ovanstående citat går det att utläsa hur kvinnan efter en tids användande inte längre vet vad 

hon söker efter eller vad hon vill uppnå med sitt nätdejtande. Innan detta citat från 

blogginlägget beskriver kvinnan att hon länge har nätdejtat och då trott sig veta vad hon söker 

efter, men att denna klarhet alltså tycks ha bleknat för henne.  

 

 

Att avsluta en konversation på internet  

 

Detta är en kategori som berör hur en konversation i nätdejtingsammanhang avslutas då en av 

parterna av någon anledning inte längre vill fortsätta upprätthålla ett samtal. En kvinnlig 

respondent uttrycker följande angående ämnet:  

 
Men och det var bra då liksom direkt efter och vi ville båda ses igen men sen så liksom började 

det rinna ut i sanden och det tog längre tid innan vi svarade och sen helt plötsligt så försvann 

han typ från jordens yta och hörde inte av sig nått mer. (R4) 

 

Kvinnan i citatet beskriver hur hon har träffat en kille som hon haft kontakt med och att de 

tillsammans bestämt att träffas ytterligare en gång men att denna träff inte blev av. Mannen 

hade successivt slutat att svara för att sedan abrupt bryta konversationen utan att ha gett någon 

förklaring till varför han avslutade kontakten. Detta sätt att bara sluta höra av sig beskriver 

ytterligare en respondent som vanligt förekommande: 
 

Det finns inte samma respekt för kommunikation längre. Människor kan sluta svara mitt i en 

konversation fast man kanske har bestämt att träffas, man har liksom inte samma åtagande att 

fortsätta den här relationen man har påbörjat utan folk försvinner till höger och vänster, dom 

säger inte ens jamen du jag är inte intresserad längre eller vad som helst utan dom slutar bara 

svara. (R6)  

 

Denna kvinna ger uttryck för samma budskap, hon indikerar att man kan ha en konversation 

med en individ som sedan bara slutar svara utan att ge en förklaring till detta. Något som hänt 

även de gånger hon bestämt träff med den andre personen. Personer tar sig inte tid att avsluta 
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en konversation på ett artigt sätt genom att säga att man inte längre är intresserad, utan slutar 

bara istället att ge respons tillbaka. Personen försvinner och därigenom dör konversationen ut 

automatiskt. Kvinnan ger utryck för att individer inte längre verkar känna eller ha samma 

åtaganden gentemot varandra när det gäller att avsluta en kontakt på ett snyggt sätt.  

 

 

Kärnkategorin – Personlig ansträngning  

 

Genom att vi har kodat vårt material där vi gått igenom våra intervjuer rad för rad har vi 

funnit fraser och indikatorer som hjälpt oss att skapa ovanstående kategorier. Vi skapade åtta 

stycken kategorier som vi presenterat i kronologisk ordning gällande dess förekomst i 

nätdejtingsprocessen. Dock kan vissa kategorier överlappa varandra och ske simultant. Utöver 

dessa åtta har vi funnit en övergripande kategori som är vår kärnkategori, det vill säga den 

kategori som står högre än de andra och går att relatera till övriga kategorier. Kärnkategorin 

förklarar det mesta av det som pågår inom det studerade området (Glaser 2010:151). Den 

kärnkategori vi fått fram är personlig ansträngning. Nedan följer citat som beskriver denna 

kategori med början i en kvinnlig respondents yttrande om processen att skapa en bra profil:  

 
Dels så var det det här med att man ska ha en ansiktsbild, man ska ha en helkroppsbild. Eh att 

man ska ha en trevlig presentation som liksom ringar in det mest väsentliga så ja, det var ju inte 

bara att slänga upp nån bild och köra utan man vill ju gärna ha en bra profil. (R6). 

 

Kvinnan beskriver att en profil inte är något som man endast hastar ihop, utan det krävs 

omtanke och tid för att utforma den på ett bra sätt. Detta citat påvisar kravet att anstränga sig 

för att lägga upp en profil på en nätdejtingsida som innefattar bra bilder och en trevlig 

presentation. I nedanstående citat lyfts den personliga ansträngningen fram på ett annat sätt: 

 
Ja som tjej får du väldigt mycket svar. Inom två timmar hade jag 32 svar. Givetvis var inte alla 

intressanta för mig men man kan ju alltid vara trevlig att svara. Det tog tid att läsa alla. Det tog 

tid att inse vad jag egentligen var ute efter och det tog tid och kraft att möta de jag valde att 

möta i verkliga livet. (R7) 

 

Denna respondent anger att hon behövt lägga ner tid och kraft på att läsa alla de meddelanden 

hon fått från personer, men också ansträngningen att faktiskt möta några av dessa utanför 

nätet. Hon menar också att hon fått lägga ner tid på att ta reda vad hon själv har för syfte med 

sitt nätdejtande och vad hon egentligen letade efter för typ av partner.  

En manlig bloggare ger istället uttryck för den personliga ansträngningen i form av detta citat:  

 
En del i det hela handlar om uthållighet, tror jag. Relationen, arbete/utdelning är helt fucked up. 

Om jag skickar meddelanden till 10 olika personer så får jag kanske svar av 1. Av 10 svar 

uppstår det på sin höjd 1 konversation. Av 10 konversationen blir det med lite tur 1 dejt IRL. 

Orkar man med 10 första dejter kanske man lyckas träffa någon man vill gå på en andra dejt 

med. (Blogg 3)  

 

Genom mannens text går det att urskilja den personliga ansträngning som han behövt lägga 

ner för att ens ha möjlighet att komma i kontakt med någon att kanske gå på dejt med, och 

därmed på sikt öka sina chanser att hitta en partner. Hans ord speglar att hans ansträngning i 

form av tid och arbete som läggs ner på nätdejtandet är högre än vad han upplever att han får 

utdelning för. Och han tycks ge uttryck för att detta är något som krävs för att lyckas, vilket 

även andra respondenter har indikerat. Det krävs enligt samtliga att man lägger ner tid och 

arbete för att lyckas, det vill säga att anstränga sig är en oundviklig del av nätdejtandet. Inget 

tycks komma gratis utan en ansträngning ligger ständigt i botten.  
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5.2 Figur över kategorier och dess relationer 

 

Denna figur visar de kategorier vi funnit genom kodning och analys. Pilarna indikerar de 

relationer vi funnit mellan vissa av kategorierna. Den riktning som pilen har visar 

kategoriernas koppling till varandra. Pilarna med en ände visar att det endast är den ena 

kategorin som påverkar den andra, medan pilarna med två ändar indikerar att kategoirerna 

påverkar varandra ömsesidigt.  
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5.3 Del 2 
 

I denna del kommer vi att redogöra för hur våra kategorier kan relateras dels till varandra men 

främst till kärnkategorin personlig ansträngning. Vi kommer endast att redovisa vilka 

kategorier som går att relatera starkast till kärnkategorin, vilket innebär att en viss selektion 

skett då vissa kategorier i den selektiva fasen visade sig ha en mindre stark relation till 

kärnkategorin. Därmed kommer dessa kategorier utgöra en mindre betydelse i den teori som 

vi genererar om nätdejting. Två av de kategorier som genererats i del 1 vilka är en första 

kontakt upplevs olika samt att avsluta en konversation har visat sig ha en svagare relation till 

kärnkategorin än övriga kategorier. Därför har vi valt att inte redovisa dessa i del 2. Genom 

att göra på detta sätt har vi kunnat precisera och smalna av vårt undersökningsområde 

ytterligare vilket underlättat genererandet av teorin. Denna resultatdel innefattar även 

datainsamling och analys från den teoretiska fasen.  

 

 

Nätdejtingens olika drivkrafter påverkar graden av personlig ansträngning  

Vi har som tidigare visat funnit olika drivkrafter bakom nätdejting, vidare har vi också sett att 

detta går att relatera till den personliga ansträngningen. Beroende på vad individen haft för 

drivkraft har vi förstått att detta kan förändra graden av personlig ansträngning. Något som till 

att börja med visat sig genom en kvinnlig respondents yttrande: 

 
För första gången var jag nog lika oseriös som jag tyckte att alla andra var och bara, kollade 

igenom folk och jag svarade inte på någon och jag var bara ganska elak tror jag. Men sen så, 

jamen jag tror man såg då att det faktiskt kunde, att intresset från liksom flera olika håll och att 

det blev lite mera tanke bakom vad man faktiskt gjorde. (R4)  

 

Kvinnan berättar att hon de första gångerna hon nätdejtade upplevde alla andra nätdejtare som 

oseriösa vilket gjorde att hon själv intog samma oseriösa inställning. Hon lade inte ner särskilt 

mycket ansträngning på sitt nätdejtande utan satt mest och kollade igenom vad det fanns för 

folk på nätdejtingsidan och hon svarade inte på någon som kontaktade henne. Att hon inte var 

seriös med sitt användande påverkade hennes personliga ansträngning som i detta skede inte 

var särskilt hög. När hon efter ett tags oseriöst och icke-aktivt nätdejtande upptäckte att det 

ändå kanske fanns något att hämta på dessa sajter, att intresset fanns både från hennes och 

andras håll, gjorde det att hon började tänka mer på hur hon betedde sig. Detta visar på en 

ökad ansträngningsgrad hos kvinnan. När kvinnan började nätdejta hade hon inte en särskilt 

stor drivkraft men detta förändrades över tid. En tro på att det faktiskt går att finna en partner 

genom nätdejting växte fram, detta blev istället hennes drivkraft vilket gjorde att hennes 

personliga ansträngning ökade. 

 

 I nedanstående citat redogör en annan kvinna för en helt annan typ av drivkraft:  

 
Eftersom jag var i bilda-familj-tankar kändes ännu ett distansförhållande inte aktuellt. […] Jag 

var så pass gammal och väldigt säker på vilken fas i livet jag var i och jag hade varken ork eller 

kraft att spela nåt spel. Jag ville inte heller att mitt jobb skulle vara en orsak till att jag 

upplevdes intressant så jag var väldigt rak, ärlig och kanske t.o.m. kall och tråkigt normal. (R7) 

 

Kvinnan i citatet uttrycker att hon då hon började nätdejta var väldigt säker på vilken fas av 

livet hon befann sig i. Hon uttryckte att hon hade tankar på att bilda familj och i och med att 

hon hade ett klart syfte orkade hon inte anstränga sig för att spela ”nåt spel” utan hon ville 

träffa någon som befann sig i samma fas som hon själv. För att uppnå detta var hon väldigt 

rak och ärlig med vem hon faktiskt var, hon ville inte göra sig till en person som hon inte var. 
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Detta innebar att hon endast ansträngde sig för att inleda en konversation med andra individer 

som hon ansåg befann sig i samma fas i livet som henne själv. 

 

Vi har alltså funnit en relation mellan typ av drivkraft och graden av personlig ansträngning. 

Vidare har vi även funnit en relation som visar att det krävs en personlig ansträngning för att 

visa vem man är när man väl kommit i kontakt med någon som man vill lära känna.  

 

 

Att berätta vem man är kräver personlig ansträngning   

 

Kategorin att berätta vem man är visade att man inte delar med sig av alltför mycket 

personlig information om sig själv när man börjat samtala med en ny person. I och med detta 

krävs det en ansträngning av personen för att tänka efter vad man faktiskt vill och kan dela 

med sig av, det vill säga vad som faktiskt är socialt accepterat att berätta för någon man ännu 

inte känner. Att berätta vem man är innebär en personlig ansträngning för den enskilde 

individen då detta kräver att en tillit samtidigt byggs upp för att möjliggöra en fortsatt 

fördjupad kontakt. Kvinnan i citatet nedan beskriver sina tankar angående att dela med sig av 

sig själv till någon hon nätdejtar: 

 
Ett riktmärke är väl ändå lite det här som vi var inne på förut, hur turtagning, lite grann såhär 

berättar jag nånting berättar du nåt tillbaka då och då kanske jag kan berätta nåt å så. (R8) 

 

Kvinnan anger att hon delar med sig av sig själv om den andre också är beredd att göra detta. 

Hon talar om en turtagning som bygger på att man delar med sig lika mycket om sig själv, det 

handlar om att ge och ta. Denna turtagning visar på en form av ansträngning hos personen, om 

den andre berättar något om sig själv uppmanar det till personlig ansträngning i form av att 

själv delge något om sitt privatliv. Om denna turtagning fungerar byggs också en tillit upp 

mellan individerna då de båda märker att den andre ger respons på det man själv säger.  

Yttrande från en annan respondent visar på ytterligare en form av ansträngning kopplat till att 

delge information om sig själv: 
 

Jag skulle säga ytterst lite. Jag brukar till och med dra mig för att berätta vilket bolag jag 

jobbar på eller vilken del av stan jag bor i förrän man har träffats och kan avgöra om det här är 

en person som jag vill ska veta saker om mig. (R6) 

 

Kvinnan anger att hon inte berättar så mycket om sig själv förrän hon träffat den andre 

personen. Hon menar att hon vid det första mötet avgör om personen är värd hennes 

ansträngning att faktiskt delge information om sig själv och sitt privatliv, ett övervägande som 

kräver ansträngning hos den enskilde individen. En manlig respondent tycks ha ett mer 

avslappnat förhållningssätt angående att berätta vem man är:  

  
Ja men asså det handlar väl om att vara öppen och visa vem man är själv, eh för om man inte 

utåt är den man är asså inuti så är det ju svårt att släppa en annan person nära sig själv, asså 

den riktiga en själv. då släpper man ju den nära en fejk, asså en fejkvariant av sig själv eller vad 

man ska säga. […] man måste vara ärlig annars har ändå ingen möjlighet att lyckas asså på 

lång sikt. (R5) 

 

I citatet går det att tyda att manen anstränger sig på så sätt att han är öppen med vem han är 

och försöker inte förvränga bilden av sig själv för att framstå som någon annan än vem han 

faktiskt är. Hans resonemang angående vikten av ärlighet visar på en ansträngning, det går 

inte att bara nätdejta hur som och låtsas att det går bra utan för att lyckas på lång sikt måste 

individen vara ärlig med vem hen är. 
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Vi har alltså kommit fram till att berätta vem man är i nätdejtingsammanhang kräver en 

personlig ansträngning. Vidare kommer vi att fortsätta behandla den personliga 

ansträngningen men istället i relation till en medvetenhet om att utseendet avgör ett första 

intryck.  

 

 

Medvetenhet om att utseendet avgör första intrycket leder till personlig ansträngning  

 

Kategorin utseendet avgör första intrycket visade att bilden på en nätdejtingsprofil var det 

första utmärkande som individen gick på innan hen bestämde sig för att kontakta någon. Att 

många respondenter gav uttryck för att bilden spelade en betydande roll vid en första kontakt 

indikerar på en medvetenhet om vikten av att skapa en profil som innehåller attraktiva men 

samtidigt representativa bilder av en själv. Ett reflekterande som kräver personlig 

ansträngning då individen måste överväga huruvida en möjlig profilbild lever upp till detta 

krav på överensstämmelse med hur hen ser ut ”offline”. Dessa tankar speglas i nedanstående 

citat:  

 
Ja men kanske lite såhär att jag hoppas att jag ser ut som på bilden eller så, alltså hur uppfattas 

jag, jamen så de de känner jag ändå, jag tycket att man ska ha uppdaterade bilder så och så att 

det är den bilden alltså det är så man ser ut.(R8) 

 

Kvinnan uttrycker en medvetenhet om hur viktig bilden är i profilen på nätdejtingsidan. Den 

personliga ansträngningen framträder genom att hon också är medveten om att uppdaterade 

bilder på sig själv är viktigt att visa upp för att verifiera hur man ser ut idag. Att ha 

uppdaterade bilder kräver en viss ansträngning då personen faktiskt måste ta nya bilder på sig 

själv och hålla sin sida uppdaterad. Allt detta speglar även hur medveten kvinnan är angående 

att hennes bild avgör det första intrycket, om hon bestämmer träff med en person är hon noga 

med att bilden hon visat spegla hur hon faktiskt ser ut idag. Nedan följer ett liknande 

resonemang angående hur medvetenheten om utseendet påverkar den personliga 

ansträngningen:   

 
Jag kan ju tycka att jag ser bättre ut på bilder än vad jag gör i verkligheten och det är klart att 

man lägger upp bilder som man ser snygg ut eller smalare ut liksom. Så det var jättenervöst 

liksom bara, vad ska den här personen tycka och så. Men sen när man träffar dom och dom 

liksom bekräftar att det var luuungt eller vad man liksom ska säga, hehe då vart det liksom en 

kick. (R2) 

 

Kvinnan i citatet ger uttryck för att hon anstränger sig för att se så snygg och smal ut som 

möjligt på bild. Men samtidigt finns en medvetenhet hos kvinnan gällande att hon måste 

kunna leva upp till denna bild när hon sedan träffar någon utanför skärmen. Detta indikerar att 

bilden faktiskt avgör det första intrycket och hur man ser ut utanför skärmen ska stämma 

överens med bilden som används i profilen. En annan respondent har tidigare beskrivit att hon 

vill att hennes profilbild ska vara tilltalande men inte för snygg så att personen inte skulle 

känna igen henne vid ett första möte. I citatet nedan beskriver hon ytterligare hur hon 

anstränger sig för att vara så snygg som möjligt för att göra ett bra första intryck vid mötet: 
 

Jag har duschat håret, målat naglarna, epilerat benen, […] valt kläder i 1 timme och 56 

minuter, samt legat raklång i horisontalläge eftersom att mitt hår torkar extra snyggt då och får 

en fluffig känsla som aldrig kan fönas fram. […] Som alla kvinnor vet ligger de här 

förberedelserna på ansträngningsnivån av ett uttagsprov för USA:s marinkår. (Blogg 2) 
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Det som går att utläsa i det kvinnan skriver är att hon har lagt ner en stor möda på sitt 

utseende och hon jämför sina förberedelser inför en första dejt med ett uttagsprov för USA:s 

marinkår. Båda kräver lika mycket anträngning enligt hennes uppfattning. Kort och gott vill 

hon vara så snygg som möjligt när hon möter sin dejt som hon funnit på nätet.  

 

Denna relation har visat hur en medvetenhet om att utseendet avgör första intrycket leder till 

ökad personlig ansträngning. I nästa relation behandlas denna aspekt djupare då det visat sig 

att samtidigt som individerna försöker leva upp till den egna presentationen bär de på en 

medvetenhet om risken att bli lurad. Något som kan såväl en själv som den andre parten.  

 

 

Risken att bli lurad – Att leva upp till den egna presentationen  

 

Vi har funnit en relation mellan kategorierna risken att bli lurad och att leva upp till den egna 

presentationen. Medvetenheten om risken att bli lurad i nätdejtingsammanhang har i våra data 

visat sig ha en relation till deras upplevelser av att andra individer inte levt upp till den 

presentation som de har gett uttryck för. Detta visas i nedanstående citat:  
 

Det har ju hänt att man har sett en bild och en typ av presentation och så komma dit och det 

kanske inte alls är vad man hade tänkt sig eller föreställt sig. Och det är ju rätt vanligt när man 

nätdejtar för det är ju en jättestor skillnad från att träffa nån i fysisk person än bara se dom på 

bild. (R6) 

 

Kvinnan bakom citatet berättar att hon varit med om att personer hon träffat för en första dejt 

inte varit som hon föreställt sig. Hon menar att detta är vanligt förekommande och att det 

faktiskt är en stor skillnad mellan att se en person på en bild och sedan träffa denne utanför 

skärmen. Då kvinnan har upplevt ett möte där presentationen inte stämt överens med den 

individ hon faktiskt mött, har detta gjort henne medveten om att risken för att bli lurad alltid 

finns när man nätdejtar. Ytterligare en kvinna bekräftar denna relation då hon talar om ämnet 

att leva upp till den egna presentationen: 

 
Ja det är det. För man kan ju bara tänka sig hur många liksom nättroll det finns. […] Båda 

sidor delar ju upp bilder. Man väljer ju själv vad man vill dela med sig och då målar man ju 

liksom upp två olika världar som visar sig säkert att det inte är helt riktigt heller även fast det är 

ens egna uppfattning. (R2) 

  

Kvinnan uppger att risken att bli lurad finns på dejtingsidor då hon själv upptäckt många 

”nättroll”, det vill säga personer som inte är ärliga på nätet. Hon vet med sig att hon själv 

heller inte alltid delger en helt sanningsenlig bild av sig själv och är medveten om att det är 

något som även andra gör. Man väljer vad man vill visa och medvetenheten om att kanske 

inte leva upp till den presentation man gjort av sig själv, samt att detta även gäller den andre 

parten, finns med kvinnan då hon talar om sitt nätdejtande. Ytterligare en kvinna är inne på 

samma spår angående att leva upp till den egna presentationen hon har skapat: 
 

Och nog också rädd att jag inte ska vara som den personen föreställt sig, kanske mer det 

snarare tror jag även om oron alltid finns från min sida. Ja mer snarare att jag inte ska vara 

som dom föreställt sig. (R4) 

 

Kvinnan tycks ge uttryck för en viss rädsla att den andre personen hon samtalar med inte ska 

leva upp till hennes förväntningar, men hon är dock mer orolig för att hon själv inte ska leva 

upp till den andre personens förväntningar om henne.  
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Vi har alltså funnit en relation mellan risken att bli lurad och att leva upp till den egna 

presentationen. Nästkommande relation behandlar istället kategorierna att tappa gnistan och 

hur detta kan göra att den personliga ansträngningen minskar.  

 

 

Tappa gnistan leder till minskad personlig ansträngning  
 

Vi har funnit en relation mellan kategorin tappa gnistan och kärnkategorin personlig 

ansträngning. Det som framkommit är att efter ett tags nätdejtande avtar den personliga 

ansträngningen hos individerna. Våra respondenter har gett uttryck för en bristande ork och 

ett bristande engagemang som gjort att de lagt ner allt mindre tid på sitt nätdejtande. Något 

som speglas tydligt i följande citat:  

 
Man la ju, man sista tiden la man väl mindre energi på att orka anstränga sig. Då brydde man 

sig liksom inte. (R2) 

 

Kvinnan beskriver att hon i sitt användande den sista tiden inte orkade anstränga sig lika 

mycket som hon gjort i början. Hennes engagemang hade avtagit och hon brydde sig inte på 

samma sätt gällande att lyckas i sitt nätdejtande. Citatet talar för att hon i slutskedet av sitt 

nätdejtande inte lade ner särskilt mycket ansträngning eller tog det lika personligt som hon 

gjort i början. Hon hade tappat lusten att nätdejta och därmed ansträngde hon sig inte lika 

mycket. Ytterligare en kvinna uttrycker en liknande upplevelse efter en tids nätdejtande: 
 

Ja det är nog mycket sånt som gör att jag typ inte svarar så mycket, för jag tänker varför är det 

här någon skillnad mot dom andra typ idioterna och att man typ inte orkar, jamen gå igenom det 

typ igen. (R4) 

 

Kvinnan anger att hon under sitt nätdejtande stött på en del ”idioter” som hon själv uttrycker 

det. Detta har lett till att hon tappat förtroendet för folk och därmed fått en minskad ork till 

nätdejting. Hon uttrycker att hon inte orkar gå igenom en process för att inleda en 

konversation med någon som kontaktat henne. Detta visar att hennes personliga ansträngning 

har avtagit som en följd av hennes tidigare negativa upplevelser, viljan att nätdejta fanns inte 

hos henne på samma sätt längre. Dock har vi funnit ett citat som indikerar att lusten att 

nätdejta kan komma att infinna sig igen efter en tid:   
 

Under dom här tio åren har jag ju gjort det i perioder och tillslut kommer jag alltid till en punkt 

när jag känner att nej men nu orkar jag inte! Nu måste jag ta en paus från detta liksom och så 

brukar jag stänga ner sajten och sen har det gått ett tag och sen har jag glömt av kanske eh att 

jag har kommit till den punkten och så har jag startat igång det igen. Så det är ju roligt också 

men ofta tycker jag att det blir alltid så att det kommer till den punkten att, att det ja det tar för 

mycket energi helt enkelt. (R8) 

 

Även denna kvinna beskriver att hon emellanåt tappat gnistan och därför behövt ta en paus 

från sitt användande för att hon inte orkat mer. Det går att avläsa att kvinnan behövt ta dessa 

pauser för att nätdejtandet annars tar för mycket energi men intressant nog så ger hon uttryck 

för att hon ändå upptar sitt användande efter ett tag när hon fått glömma bort det jobbiga som 

kommer med nätdejtande. Hon uttrycker att det ändå finns något roligt i själva nätdejtandet 

som hela tiden lockar henne att återuppta sitt användande.  

 

 

 



  

 

35 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

 

Det har tydligt framkommit att en personlig ansträngning genomsyrar nätdejtingsprocessen 

från början till slut. Den inledande personliga ansträngningen tenderar att variera beroende på 

vilken drivkraft som ligger bakom att en individ nätdejtar. Beroende på om individen söker 

efter ett seriöst förhållande eller endast vill komma i kontakt med nya människor kommer den 

personliga ansträngningsgraden att variera därefter. Ytterligare något som framkommit är att 

drivkraften inte behöver vara konstant för individen utan att den kan förändras under 

nätdejtandets gång. Detsamma gäller därmed graden av den personliga ansträngningen då 

denna på ett eller annat sätt alltid har sin grund i drivkraften. Förändras drivkraften förändras 

även den personliga ansträngningen. Ett underliggande mönster som vi funnit är att trots att 

många inte angav något direkt syfte med sitt nätdejtande tycks ändå alla haft tankar om att så 

småningom träffa en person utanför skärmen vilket även det kräver ansträngning.  

 

Vidare ställs individen inför kravet att inför en annan person på internet berätta vem man är, 

det vill säga öppna upp sig för en annan människa för att lära känna denne och därmed är den 

personliga ansträngningen närvarande även i denna del av nätdejtingsprocessen. 

Ansträngningen behöver inte endast betyda att man delar med sig av mycket om sig själv utan 

kan även handla om hur man begränsar den information man delar, vilket görs med grund i 

upplevelsen av huruvida den andre parten också är villig att delge personlig information om 

sig själv. Detta kan tänkas bottna i vilken grad av tillit man känner till varandra och beroende 

av tillitsgrad avslöjar man olika mycket. Ju närmare man kommer varandra desto djupare kan 

konversationen tänkas bli men oavsett var man befinner sig i processen att lära känna någon 

på en dejtingsida finns ansträngningen ändå alltid närvarande hos personen.  

 

En personlig ansträngning har även gått att urskilja kopplat till en medvetenhet om den roll 

som det egna utseendet spelar, något som samtliga respondenter har reflekterat över. Att 

utseendet avgör första intrycket tycks det finnas en stor medvetenhet om varvid många 

anstränger sig för att deras profilbild ska vara så attraktiv som möjligt. Bilden tas och väljs ut 

med omsorg, något som inte är helt lätt eftersom individen samtidigt känner krav på att kunna 

leva upp till bilden hen presenterar. Ansträngningen kommer även till uttryck när användarna 

sedan gör sig redo för ett första möte och då vill visa upp ett så snyggt yttre som möjligt enligt 

dem själva, ett yttre som ska stämma överens med den bild som använts. Många tycks fundera 

över att vid ett första möte framstå på ett sätt som den andre förväntar sig av en, det vill säga 

att leva upp till den egna presentationen vilket för oss in på användarnas resonemang kring att 

risken att bli lurad finns i nätdejtingsammanhang. Användarna uttryckte att de var väl 

medvetna om att en risk att bli lurad ständigt fanns med dem, till att börja med som en följd 

av att de har erfarenhet av att ha träffat personer utanför nätet som inte stämt överens med 

bilden de utgett på nätet. Vidare grundade sig denna vetskap om risken att bli lurad i att de 

själva selekterade sina bilder vilket gjort dem medvetna om att även andra gör detta. Tankar 

angående att själv leva upp till sin presentation samt ifall den andre skulle göra detta har visat 

sig vara närvarande hos individer som nätdejtar, något som indikerar på en personlig 

ansträngning i form av eftertänksamhet hos individen. Att bli lurad i nätdejtingsammanhang 

eller att ha träffat någon som inte motsvarat de egna förväntningarna kan mycket väl tänkas ge 

en mindre lust att lägga ner tid och anträngning på att nätdejta. Efter ett tags användande av 

nätdejting uppgav många individer att de upplevt att ansträngningen hos dem avtagit och att 

orken att fortsätta inte riktigt fanns kvar hos dem. De hade tappat gnistan och hoppet om att 

träffa någon fanns inte hos dem lika starkt efter ett tags användande och en rad 

”misslyckanden” i bagaget. Användarna gav uttryck av att de har behövt ta en paus från 

användandet då det krävt för mycket ansträngning av dem som inte gett utdelning.  
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Vårt resultat har visat att den personliga ansträngningen är den röda tråden i 

nätdejtingsprocessen, den förändras efter hand, är olika omfattande och av olika karaktär men 

den finns alltid närvarande. Men för att ytterligare förstå detta resultat måste vi sätta det i ett 

större sammanhang. Vi kommer därför att börja med att sätta vårt resultat i relation till 

tidigare forskning för att sedan gå vidare och relatera resultatet till sociologiska teorier. 

Därefter kommer vi kunna formulera och presentera teorin som genererats genom vår studie.  

 

 

 

6. Resultat i relation till tidigare forskning 

 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat av hur individer som nätdejtar upplever 

denna process i relation till tidigare presenterad forskning som gjorts på området. I enlighet 

med riktlinjerna för GT tog vi del av denna forskning först efter att vi formulerat ett resultat i 

vår egen studie. Diskussionen kommer att följa de olika teman som den tidigare forskningen 

delats upp i. Dessa teman är nätdejting – allt vanligare, utseendets framträdande roll inom 

nätdejting, den selekterande användaren samt risker med att dejta på nätet. Den tidigare 

forskning som gjorts har hjälpt oss att förstå vårt framkomna resultat och genererandet av 

teorin.  

 

 

6.1 Nätdejting – allt vanligare  

 

Överlag visar forskningen att nätdejting har blivit allt vanligare, att chatta med någon på 

internet ses idag inte som något ovanligt. Siffror från bland annat Danebecks (2008) studie 

visar att nätdejting är vanligt förekommande idag. Trots att inga siffror på användandet har 

framkommit i vår studie tyder ändå våra respondenters berättelser, som innehåller många 

olika drivkrafter, på att nätdejting används alltmer. Nätdejting tycks vara ett enkelt medel för 

att komma i kontakt med nya människor i syfte att hitta en partner såväl som att endast lära 

känna nya människor. Nätdejting har på detta sätt visat sig ha ett brett användningsområde 

och därmed tilltalar en stor målgrupp, varvid användandet blivit allt vanligare.  

 

Att nätdejting används i en rad olika syften har bland annat artikeln av Best och Delmege 

(2011) behandlat. Anledningar till att individer började använda sig av nätdejting kunde 

exempelvis vara för att de kände sig ensamma eller för att de inte såg någon chans att träffa en 

potentiell partner varken i arbetssammanhang eller ute på krogen. Detta stämmer överens med 

det svar vi fått i vårt resultat, respondenter angav att de tyckte att det var svårt att träffa en 

partner via jobbet men det var även svårt i och med att de inte gick ut på krogen så ofta och 

därmed inte heller träffade någon på detta vis.  

 

Ett syfte som vår studie kompletterar med som vi inte funnit i den tidigare forskningen är att 

individer många gånger väljer att nätdejta på grund av tidsbrist. De upplever att de inte hinner 

träffa folk på ett mer traditionellt vis och detta faktum har fått oss att förstå ännu mer varför 

nätdejting är vanligt. Det är ett snabbt sätt att komma i kontakt med andra individer för dem 

som inte har tid att söka upp och etablera relationer med ”nya” människor i vardagen.  
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En annan studie av Lawson och Leck (2006) redogör för att nätdejting även används i syfte av 

emotionellt stöd vid livskriser så som dödsfall eller förlorat jobb. Denna tendens att inleda sitt 

nätdejtande under en jobbig period av livet tycker vi oss finna även i vårt resultat då en 

respondent angav att hon inledde sitt nätdejtande efter ett uppbrott med en tidigare partner. 

Att börja nätdejta kan alltså bottna i fler olika anledningar än att finna en partner.  

 

Artikeln av Kang och Hoffman (2011) visar att känna tilltro till den andre är en viktig faktor i 

nätdejtande och har användarna kontroll över den information de delger andra användare 

känner de sig mer bekväma. För att koppla detta till vårt resultat har vi fått fram att 

användarna i vår studie delar med sig av mer information till den andre parten om de känner 

en tilltro till denne och om denne delar med sig av lika mycket information tillbaka. Vårt 

resultat har alltså visat att samspelet när information delas är viktigt och att en tillit måste 

utvecklas för att detta samspel ska fungera. Då vår studie pekar på en ständig närvaro av en 

personlig ansträngning, dock i varierande omfattning och grad genom nätdejtingsprocessen, 

kan detta förklaras med stöd i ovanstående artikel. Den personliga ansträngningen kan tänkas 

styras av den grad av tillit som utvecklas mellan två individer som nätdejtar.  

 

 

6.2 Utseendets framträdande roll inom nätdejting  

 

Tidigare forskning har visat att utseendet spelar en stor roll inom nätdejting och samtliga tre 

artiklar under detta tema påvisar utseendets framträdande roll. Profilbilden är något som väljs 

ut med omsorg av användarna och en viss försköning av den egna bilden tycks finnas 

närvarande hos många vilket bland annat visats i Hancock & Tomas (2009) studie. I det 

resultat som vi har genererat har vi också fått fram att användarna är måna om att välja ut en 

profilbild som enligt dem anses vara attraktiv. Bakom detta ligger en personlig ansträngning 

för att ta fram denna profilbild, ansträngning i form av användarnas tankar när de reflekterar 

över vilken bild de ska välja, vilken bild som visar dem mest attraktiva.  

 

Vårt resultat visade även att många använde profilbilder som kanske inte var helt 

sanningsenliga med hur de såg ut utanför skärmen, de avgav att de gärna använde bilder där 

de såg smalare ut men att de samtidigt ville att personen inte skulle få en chock när de 

träffades. Detta går i linje med det Ellison, Hancock & Tomas (2010) artikel behandlar. De 

kom fram till att det på nätet är möjligt att styra hur man framställer sig gällande både bilder 

och text. Deras resultat visade även att användarna tyckte att det var okej att ljuga om 

marginella skillnader om sitt utseende om de inte skilde sig allt för mycket från hur personen 

faktiskt ser ut utanför skärmen. Våra respondenter betonade också vikten av att faktiskt se ut 

som man gör på den profil man själv skapat, men att det är okej att till en viss grad använda 

sig av en mer attraktiv bild i sin profil. Dock inte en alltför ”snygg” bild då alla våra 

respondenter samtidigt hade i bakhuvudet att de skulle träffa personer som de börjat chatta 

med även utanför nätet och då ville leva upp till den presentation de skapat av sig själva. 

Detta kan förklaras med stöd i Paulsens (2010) artikel som handlar om att inte leva upp till de 

kroppsliga aspekterna av presentationen som gjorts på nätdejtingsidan. Artikeln handlar om 

överviktiga personer som ”dolt” sin övervikt inför den som de chattat med på nätet, något som 

ofta fick följden att den andre blev besviken vid ett första möte utanför skärmen. Vi ser att 

denna besvikelse även skulle kunna innefatta andra kroppsliga aspekter än just vikten, och 

därmed förklara varför våra respondenter gett uttryck för att i helhet vilja presentera en så 

överensstämmande bild som möjligt med hur de faktiskt ser ut. Genom att göra på detta sätt 

undviker man att den andre parten blir besviken vid ett möte. En besvikelse som flera 
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respondenter själva upplevt när de bestämt träff med personer över nätet som inte levt upp till 

sina presentationer.  

 

Våra respondenter har talat om att de selekterar vilka bilder som de visar upp på nätet vilket 

indikerar på att de möjligtvis vill dölja något som de själva inte är nöjda med gällande sitt 

utseende. Kanske med grund i en medvetenhet om den starka roll som utseendet spelar för att 

en första kontakt ska äga rum på en nätdejtingsida. Dock har både vår och Paulsens (2010) 

studie visat att det kan uppstå en besvikelse vid ett första möte om bilden är alltför 

missvisande oavsett om det handlar om vikten eller annat kroppsligt attribut.  

 

 

6.3 Den selekterande användaren  

 

Under detta tema presenterades tidigare forskning som visat att man som nätdejtare genomgår 

en filtreringsprocess i letandet efter en potentiell partner. Best och Delmege (2011) 

presenterade två grundläggande strategier i detta selekterande, dels att själv vara ärlig med 

vem man är och vad man vill med sitt nätdejtande samt förmågan att leta igenom andras 

profiler för att avgöra om dessa individer är ärliga. Denna ärlighet fann även vi bland våra 

respondenter genom hur de betonade att en långsiktig relation inte skulle kunna utvecklas 

utanför nätdejtingsidan om man som användare inte varit ärlig från början med vem man är 

och vad man hoppas få ut av sitt nätdejtande.  

 

Vidare visar studien av Best och Delmege (2011) att en ansiktsbild på profilen ger ett intryck 

av ärlighet hos personen. Denna uppfattning delades även av våra respondenter som gav 

uttryck för att om ansiktsbilden ger ett bra intryck så är även detta en form av verktyg att 

selektera med. Men har personen en mindre bra profil utan bild signalerar detta istället 

oärlighet varvid användaren väljer att inte kontakta denna person. Vårt resultat belyser vikten 

av att ha en bra bild i sin presentation då det är utifrån denna bild som andra avgör om de vill 

kontakta en, vilket med stöd i Best och Delmeges (2011) studie alltså kan vara en form av 

filtreringsmekanism.  

 

Detta selekterande stödjs av ytterligare en forskningsartikel under detta tema av Heino, 

Ellison och Gibbs (2010) som berört hur nätdejting innefattar en shoppingmentalitet där det 

dels handlar om att marknadsföra sig själv för att få andra att vilja kontakta individen, men 

samtidigt hur individen själv selekterar bland andra användare tills de hittar vad de tror sig 

vilja ha. Detta går att finna i vårt resultat då det finns de användare som har ett klart mål med 

sitt nätdejtande och de har uttryckt sig ha möjligheten att selektera bland andras profiler tills 

de hittar vad de letar efter och behöver inte nöja sig med den första som dyker upp.  

 

Ytterligare en artikel skriven av Hardey (2004) beskriver hur användaren selekterar genom att 

till exempel bara sluta svara i en konversation som pågått. Enligt Hardey är detta ett enkelt 

sätt att undvika pinsamheter och skador för det egna självet. Att en konversation bara har 

brutits är något som våra användare också har erfarit. De vittnar om att det är vanligt 

förekommande och med stöd i tidigare forskningsartiklar uppfattar vi detta som en del av 

shoppingmentaliteten. Är man inte nöjd med den ”vara” (dvs. nätdejtare) som man ”provat” 

(dvs. inlett en konversation med) kan man närsomhelst sluta använda denna vara (dvs. sluta 

ge respons och konversationen dör ut). På detta sätt har även vår studie likt tidigare forskning 

visat att nätdejting kan liknas vid att konsumera och detta tycks visa på en minskad respekt 

gentemot varandra på dessa forum i och med den shoppingmentalitet som vi redovisat.  

 



  

 

39 

 

6.4 Risker med att dejta på nätet  

 

Tidigare forskning på detta tema har behandlat riskerna som finns med att nätdejta. Det har 

visat sig att många användare varit överens om att man inte kan vara säker på vem det 

egentligen är man pratar med på nätet. Detta har bland annat Coucha, Liamputtonga och Pitts 

skrivit om i sin artikel (2012) som behandlar huruvida man kan bli lurad i dejtingsammanhang 

på nätet. Respondenter i vår studie har även de uttryckt att det är svårt att lita på personer på 

nätet, de har talat om alltifrån ”nättroll” vilka uppger falsk identitet till andra användare som 

utelämnar viktiga detaljer om sig själva i sina beskrivningar eller publicerade bilder. Vårt 

resultat har visat på en stor medvetenhet bland användarna vilket resulterar i en försiktighet då 

de var restriktiva med vad de valde att dela med en annan individ. Denna försiktighet 

innefattar inte endast att dela med sig av information utan även vem man inleder en 

konversation med då man aldrig kan vara säger på att denne är ärlig.  
 

Vidare har tidigare forskning visat att förpliktelser inledningsvis inte tycks finnas mellan 

nätdejtande individer, detta är istället något som utvecklas efter en lång tids chattande med 

varandra. Detta är något som framkommit genom Lawson och Lecks (2006) studie och dessa 

tendenser har även framkommit i våra data genom att respondenter berättat för oss om hur 

vanligt det är att konversationer bara har avslutats utan någon djupare förklaring. Detta 

indikerar på att förpliktelser inte finns gentemot varandra, att de inte känner att de har en 

skyldighet att förklara sig innan de slutar att höra av sig till en person som de konverserat med 

på nätdejtingsidan. Dock har den tidigare forskningen visat att trots risken att bli lurad samt 

andra motgångar så är många ändå villiga att fortsätta sitt sökande efter en partner på nätet. 

Detta går att jämföra med vad vi har funnit i kategorin tappa gnistan där det går att utläsa att 

respondenterna trots motgångar i sitt dejtande inte gett upp. De har tagit en paus för att sedan 

återigen uppta sitt nätdejtande när lusten infunnit sig igen. Vår studie har alltså visat att det 

tycks finnas en dragningskraft att återigen börja när man känner sig redo igen. Att alla vi 

intervjuat har gett uttryck för detta stödjer det faktum att en personlig ansträngning 

genomsyrar hela nätdejtingsprocessen. Alltifrån att skapa en profil som man faktiskt kan leva 

upp till vid ett möte utanför nätet, till att anstränga sig för att ta kontakt med någon samt i den 

brist på ork och slocknade gnista som uppstår innefattar krav på en personlig ansträngning 

från den enskilde individen.   

 

 

 

7. Teoretisk och begreppslig referensram  
 

Detta avsnitt behandlar sociologiska teorier som bidrar med en ökad förståelse för det resultat 

vi kommit fram till. Genom att relatera vårt resultat till dessa teorier för vi in vårt resultat i ett 

större sammanhang vilket gör att vi slutligen kan generera en teori. Vi har tagit del av två 

teoretikers tankar för att ytterligare förstå vårt resultat. För oss passade det bra att använda 

begrepp ur Anthony Giddens teori om det senmoderna samhället och den reflexivitet som 

präglar den senmoderna individen. Därefter har vi tagit del av Erving Goffmans 

dramaturgiska teori om hur människor spelar roller i vardagslivets alla 

interaktionssammanhang för att ytterligare förstå vårt resultat om individers upplevelser av 

nätdejting. Giddens har till att börja med möjliggjort för oss att se nätdejting ur ett 

makroperspektiv genom hans samhällssyn samt även ur ett mikroperspektiv genom hans 

tankar angående reflexivets-projektet. Goffmans inriktning på individen har ytterligare 

bidragit med en syn på fenomenet på en mikronivå då Goffman främst utgår från individens 
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perspektiv. På detta vis kompletterar dessa teorier varandra då vi kunnat belysa fenomenet 

från olika nivåer. 

 

  

7.1 Anthony Giddens teori om senmoderna samhället och dess inneboende reflexivitet  

 

Vi har valt att till en början utgå från Giddens begrepp urbäddningsmekanismer vilket står för 

hur sociala relationer och institutioner i det senmoderna samhället lyfts ut ur sina traditionella 

och lokala interaktionssammanhang till att numera vara oberoende av tid och plats (Giddens 

1997:28). Det finns två olika typer av urbäddningsmekanismer, dels abstrakta system så som 

användandet av pengar och dels expertsystem vilket innebär att det senmoderna samhället 

genomsyras av experter inom alla områden, alltifrån läkare till de transportmedel vi använder 

har sin grund i teknisk kunskap och expertis. Individer förlitar sig på dessa expertsystem och 

Giddens (1997:28) betonar att expertsystemen även genomsyrar självet och de sociala 

relationer som individen ingår i. Förekomsten av dessa expertsystem kan därför tillämpas på 

området nätdejting som i högsta grad både innefattar en självmedvetenhet och etablerandet av 

sociala relationer. Dessa sajter som idag är vanliga att använda för att finna en partner eller 

komma i kontakt med andra människor har till viss del ersatt det traditionella sättet att träffa 

en partner genom sociala interaktioner i vardagslivet eller genom familj och bekanta. På detta 

sätt har dejting lyfts ur en specifik kontext och blivit oberoende av tid och rum då det är 

möjligt att interagera med någon oavsett tid och plats. Många dejtingsidor marknadsför sig 

genom att utlova möjligheten att finna en partner på just deras sida och de sprider lyckliga 

berättelser om par som träffats genom deras sida. Detta gör att individer hyser förtroende till 

dessa nätdejtingsidor då de fått läsa att det fungerar för andra. På detta sätt kan nätdejting 

sägas utgöra ett expertsystem som individen tar hjälp av i jakten på nya relationer. Ett par av 

våra respondenter uttryckte att de inte hade tid eller hade lyckats träffa potentiella partners på 

det mer traditionella sättet varvid de börjat använda sig av nätdejting och förlitat sig på att 

detta skulle fungera för dem. För att använda Giddens termer skulle denna tilltro de hyser för 

nätdejting kunna ses som en följd av den urbäddning som skett i vårt senmoderna samhälle 

där nätdejting idag kan ses som ett expertsystem.  

 

Vidare tycks Giddens (1997:94) syn präglas av en kritisk inställning till det senmoderna 

samhället där bland annat reflexiviteten pekas ut som en konsekvens av senmoderniteten. 

Sökandet efter en identitet och därmed kravet på att individen ska vara reflexiv är enligt 

honom ett senmodernt problem och detta är en intressant tanke för vår studie. Vad vårt 

resultat visat är nämligen att det krävs en personlig ansträngning från den enskilde individen i 

användandet av nätdejting, det vill säga i användandet av detta expertsystem. Trots att 

individer exponeras för detta system måste de aktivt agera för att få tillgång till dejtingsajterna 

och för att ett användande där ska leda till något. Med grund i Giddens teori angående självet 

som ett reflexivt projekt kan detta beslut att börja nätdejta ses som ett sätt att ta kontroll över 

och forma det egna självet. Giddens (1997:95) menar att det är individen själv som 

konstruerar det egna självet, detta innebär att individen ständigt är förnybar och är inte något 

konstant. Den förändring som individen genomgår kallar Giddens (1997:95) för en 

utvecklingsbana där individen ständigt är reflexiv. Detta är en process och ett ansvar som 

individen är medveten om och därmed agerar utefter (Giddens 1997:95). Gällande nätdejting 

och det resultat som framkommit i vår studie kan valet att nätdejta vara en del av individens 

skapande av ett själv. Våra respondenter har uppvisat en eftertänksamhet innan de valt att 

börja nätdejta och indikerat en vilja att något ska förändras i deras liv i och med detta inträde i 

nätdejtandets värld. Detta anser vi visa på en självvald personlig ansträngning då nätdejting 
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är något som individen själv väljer att vara en del av och det visar även hur individen tar 

kontroll över vad som händer i sitt liv.  

 

Giddens (1997:98) menar att individen måste konfronteras med nya faror eller händelser för 

att bryta ett pågående beteendemönster. Individen måste släppa det förflutna för att kunna 

vara mottaglig för framtiden och dess möjligheter. Genom att individen erfar leder detta till en 

fortsatt utveckling av självet och skapar möjligheter för ett reflexivt själv. Giddens tankar om 

att individer måste släppa det förflutna och erfara nya händelser går att applicera på vårt 

resultat både om nätdejtingens olika drivkrafter men även hur individer efterhand tappat 

gnistan. Vårt resultat har visat att nätdejting bland annat kan vara ett bra medel för att komma 

över en tidigare relation. Genom att börja nätdejta och möta en ny individ kan man släppa det 

förflutna och göra sig öppen för framtiden och nya möjligheter.  

 

Med grund i Giddens resonemang är nätdejting ett bra medel för att möta nya faror vilket 

därmed öppnar upp för självets framåtskridande utvecklingsbana. Gällande de individer som 

har tappat gnistan och sedan återgått till nätdejtandet igen stödjer Giddens detta genom att 

säga att även det handlar om att möta nya faror som leder till utveckling. Genom att möta 

sådant som är jobbigt för individen lär sig hen att handskas med det och tar sig på så vis 

vidare i en utvecklingsbana. Våra respondenter har uttryckt att de ibland kommer till den 

punkt där de upplever att nätdejtandet inte ger dem något, men efter att ha tagit en paus brukar 

de återuppta användandet vilket i Giddens mening är att erfara igen och möta nya faror. I och 

med detta släpper de sitt förflutna och återkommer med ny kraft för fortsatt utveckling.  

 

Att börja nätdejta såväl som att återuppta ett användande efter en paus har i vårt resultat visats 

kräva en personlig ansträngning då det är något som tar tid, tanke och energi av den enskilde 

individen. Enligt oss tyder detta i sin tur på att den personliga ansträngningen bottnar i den 

reflexivitet som Giddens (1997:95) talar om, det vill säga att individen är medveten om och är 

villig att ta eget ansvar för att genomgå en förändring. Denna inneboende reflexivitet skulle 

kunna ge svar på varför den personliga ansträngning som vi funnit i vårt resultat faktiskt finns 

hos individer som nätdejtar. Det finns alltså en inneboende kraft hos individen i form av 

personlig anträngning som för dem framåt i självets utvecklingsbana. Vad Giddens (1997:99) 

dock nämner som en viktig del av självets reflexivitet är att den innefattar en moralisk tråd, 

det vill säga en autenticitet som innebär att vara sann mot sig själv och lösgöra sig från ett 

falskt själv. Tankar över att vara autentisk och sann mot sig själv har vi funnit bland våra 

respondenter, specifikt i samband med deras resonemang angående att berätta vem man är 

som innefattar att framställa sig på ett visst sätt. Många respondenter har visat upp en 

medvetenhet om hur den profilbild de väljer och den information som de delar har stor 

betydelse för andras uppfattning om dem själva, men att denna framställning samtidigt måste 

gå i linje med vem de faktiskt är. Ett resonemang hos våra respondenter som alltså kan 

förklaras med grund i Giddens betoning på vikten av att vara sann mot sig själv vilket utgör 

en viktig del av självet som ett reflexivt projekt.  

 

Ovan har vi redogjort för Giddens tankar i relation till vårt resultat. Vad som står klart för oss 

gällande Giddens syn på det senmoderna samhället är att dess uppkomst inneburit en rad 

konsekvenser för individen som till att börja med tvingats in i expertsystem där hen måste 

förlita sig på den kunskap som systemen besitter. Men samtidigt är det individen själv som 

måste ta kontrollen över sitt liv och är den enda som kan bestämma över sitt handlande och de 

konsekvenser som följer. Reflexiviteten medför en ständig eftertänksamhet över livets alla val 

och möjligheter, däribland gällande sökandet efter en partner som ovan visats resulterar i en 
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personlig ansträngning. För att fördjupa förståelsen för vårt resultat ytterligare kommer vi 

nedan att använda centrala begrepp av Erving Goffman.  

 

 

7.2 Erving Goffmans dramaturgiska teori 
 

Goffmans tankar grundas i att individer i vardagen ständigt intar olika roller och framträder 

inför varandra genom dessa. Att spela en roll innebär att framställa sig på ett visst sätt i en 

viss situation så att observatörerna upplever rollen som trovärdig i situationen. Den roll som 

gestaltas ska vara så övertygande och äkta som möjligt (Goffman 2006:25). Det framträdande 

som äger rum byggs upp av en expressiv utrustning vilken Goffman (2006:28) benämner 

fasad. Denna utrustning innefattar dels inramningen av framträdandet i form av bland annat 

möbler, dekor och rumsliga bakgrundsinslag och är därmed platsbunden (Goffman 2006:29). 

Den expressiva utrustningen innefattar även den personliga fasaden vilket kan vara kön, 

ålder, kläder, ansiktsuttryck och utseende, det vill säga det som förknippas med individen 

oberoende av var denne befinner sig (Goffman 2006:30). 

 

Då Goffman talar om att vi människor hela tiden spelar en roll och upprätthåller en fasad 

gentemot andra gäller även detta då vi befinner oss på nätet. Vi framträder alltid i en roll när 

vi interagerar med varandra oavsett om vi ser den andre eller inte och på en nätdejtingsajt sker 

detta framträdande till att börja med genom den profil som individen skapar. Profilen blir i 

detta fall den inramning som vi tidigare presenterat eftersom denna profil är platsbunden till 

den sajt som användaren är registrerad på, samt att användaren är bunden till att nyttja den 

rekvisita (t.ex. färdiga alternativ för att fylla i information om sig själv) som just denna sajt 

erbjuder. När individer sedan börjar interagera med varandra på nätet har vårt resultat 

indikerat att det är den personliga fasaden som används när de sedan delger information om 

sig själva i chattandet. Den personliga fasaden är som tidigare nämnts de attribut som 

förknippas med individen. På internet ges möjlighet att framställa dessa attribut bättre än vad 

de är, detta eftersom att andra användare inte kan veta om dessa stämmer eller inte då man 

inte ser den andre personen. Profilen som skapas sänder istället ut ett visst intryck om vem 

individen är vilket påverkar hur andra kommer att uppfatta individen.  

 

Detta för oss vidare till begreppen främre regionen och bakre regionen, den främre regionen 

är där framträdandet sker och där individen spelar upp sin roll medan bakre regionen är där 

individen övar på sitt framträdande och där andra personer inte har någon insyn samt där fakta 

som undertryckts inför andra får komma till uttryck (Goffman 2006:98, 101-102). När 

användarna chattar med en individ befinner de sig i den främre regionen då chattandet går ut 

på att lära känna varandra, det vill säga dela information och presentera sig. Individerna 

framträder inför varandra och försöker få den andre att skapa sig ett visst intryck av vem man 

är. Vår kategori att berätta vem man är har visat på en eftertänksamhet och ett selekterande 

hos användarna där de väljer ut vad de tycker är lämpligt att dela. Individerna befinner sig i 

den bakre regionen när de reflekterar över vad som är okej att säga i chatten. I den bakre 

regionen behöver de inte dölja den information som de möjligtvis valt att inte dela när de 

chattar med någon, information som skulle kunna skada det intryck som de vill förmedla och 

upprätthålla inför den andre i den främre regionen. Detta resonemang med grund i Goffman 

skulle kunna förklara varför vi funnit en personlig ansträngning som genomgående i vårt 

resultat. Oavsett om våra respondenter befinner sig i den främre eller bakre regionen finns det 

alltid en personlig ansträngning närvarande, antingen genom att de framträder på ett visst sätt 

eller att de måste reflektera över och förbereda detta framträdande.  
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Då individer alltid intar en roll är de även ständigt beredda på att framträda i denna så äkta 

som möjligt (Goffman 2006:25). I vårt resultat har användarna uttryckt tankar om att vilja 

leva upp till den egna presentation som de skapat, med Goffmans termer den fasad som de 

skapat i främre regionen för att leva upp till en viss roll. Att de ansträngt sig för att skapa en 

viss fasad innebär automatiskt att de måste anstränga sig för att leva upp till en roll, dels i 

chattandet men även när de sen bestämmer träff utanför skärmen. Detta då de möjligtvis 

framställt sig på ett sätt som de innerst inne kanske inte är utan snarare upplever som önskvärt 

eller förväntat på en nätdetjingsida. En linje de måste fortsätta agera utefter för att uppfattas 

som trovärdiga i rollen de intagit i interaktion med en annan individ. Detta för oss in på vårt 

resultat och kategorin risken för att bli lurad som i Goffmans termer skulle kunna bero på att 

individer framställer sig på ett mer eller mindre felaktigt sätt. Individerna har uttryckt att de är 

medvetna om risken att bli lurad på nätet och att de därför intar en försiktighet. Att 

respondenterna är medvetna om att risken att bli lurad finns skulle i Goffmans termer kunna 

bero på att de är medvetna om att vi alla hela tiden aktivt spelar en roll i våra framträdanden 

inför andra. Något som vår studie visat även sker på nätet.  

 

 

 

8. Vår teori om nätdejting  
 

Vi har kommit fram till den del av uppsatsen där vi ska presentera den teori som genererats 

under studiens gång. Denna teori har växt fram med hjälp av tidigare forskning och 

sociologiska teorier som satts i relation till det resultat som framkommit och som vi därefter 

kunnat förstå i ett annat ljus. Centralt i vårt resultat har varit närvaron av en personlig 

ansträngning i nätdejtingsprocessens alla delar. Genom tidigare forskning och sociologiska 

teorier har vi försökt att förstå denna personliga ansträngning och varför den har uppdagat sig 

tydligt i vårt resultat. Vad är det som gör att nätdejting specifikt har framkallat aspekten av 

personlig ansträngning i vår empiri? 

 

I tidigare studier som vi tagit del av har vi uppmärksammat hur fenomenet belysts som ett 

”marknadsfenomen” där ett ständigt selekterande sker, såväl gällande att välja vem man 

inleder en konversation med samt hur den egna individen väljer att framställa sig själv. 

Teoretiker skulle istället säga att nätdejting är en produkt av en samhällsutveckling som följt i 

och med senmoderniteten. Men vad är det då som vi har sett?  

Vi ville närma oss användarnas upplevelser för att belysa fenomenet och där har vi sett hur 

den personliga ansträngningen har en framträdande roll. Vår studie har resulterat i att vi kan 

se att nätdejtandet har tagit form som en aktivitet som individer måste anstränga sig för att 

utföra. En förklaring till detta är samhällsutvecklingen som har gjort individen bunden till 

olika system där det kan tänkas att nätdejting är ett av dessa system, ett system som utgör ett 

medel för individen att använda för att därigenom interagera med andra människor och 

utveckla olika former av relationer. 

 

I kombination med detta har även reflexiviteten gjort individen självständig och ansvarig för 

att utforma sitt eget liv. Att vara ansvarig för sitt liv innefattar även de relationer vi har och 

skapar till andra. Det är den enskilda individens ansvar att upprätthålla och skapa nya 

kontakter och därmed är den personliga ansträngingen oundviklig för individen. Trots detta 

tekniska system som ska underlätta för individen att etablera relationer är det individen själv 

som aktivt måste reflektera och agera för att lyckas med det syfte som hen gått in med, ett 

syfte som kan innebära att inleda en vänskaplig relation men också en kärleksrelation. Den 

personliga ansträngningen kan vi se ständigt är en del av nätdejtingsprocessen i form av 
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alltifrån att individen innan hen kan delta i aktiviteten måste skapa en profil som speglar vem 

hen är, samt därefter aktivt ta kontakt och börja interagera med individer på nätet. Beroende 

på drivkraft kommer individen sedan behöva lägga ner olika former av personlig ansträngning 

under nätdejtandets gång då vissa relationer kan tänkas behöva mer ansträngning än andra.  

 

Alla de moment som nätdejtingsprocessen innefattar kräver såväl ett aktivt handlande som 

ständig eftertanke av individen. Det faktum att det finns hundratals profiler som användaren 

kan gå igenom, vilket både kan vara en möjlighet men också en begränsning, är en intressant 

aspekt av nätdejting som i allra högsta grad kräver ansträngning. Tillgången till alla dessa 

profiler kan ge hopp hos individen att någonstans i denna stora massa finna möjlighet till en 

relation, men dock kan flödet också bli för stort och möjligheterna för många. När 

möjligheterna blir för många kan det lätt tänkas att profilerna bara flimrar förbi och jakten på 

att finna en relation upplevs som högst opersonlig då en eftertänksamhet inte är närvarande. 

En känsla som kan förklaras av att nätdejting är en teknisk aktivitet som sker via internet där 

en direkt kontakt till andra individer inte finns, profilerna är endast bilder som användaren ser 

där en känslomässig involvering ännu inte är närvarande. Detta gör att en större vikt inte läggs 

vid profilen utan det är enkelt att snabbt gå vidare till nästa för att se vad denna profil istället 

erbjuder. En följd av detta opersonliga förhållningssätt tycks vara en minskad känsla av 

ansvar gentemot andra individer och deras känslor. Vi kan då fråga oss vad detta egentligen 

gör med individens chanser att faktiskt lyckas i sitt sökande efter relationer?  

Att förhållningssättet ser ut på detta vis tycks inte användarna lägga någon större vikt vid då 

detta är det klimat som råder i början av en nätdejtingsprocess vilket användarna är medvetna 

om och som inte utgör ett hinder för deras chanser. Snarare är det något som de kan dra nytta 

av då denna inställning gör det lättare att kontakta fler individer att ytligt samtala med tills 

någon sticker ut ur mängden och en kontakt med denne möjligen kan börja fördjupas.  

 

Även om de nätdejtande individerna på detta sätt förefaller ha en opersonlig och distanserad 

inställning gentemot andra individer, till följd av att interaktionen sker genom ett nätbaserat 

forum, är nätdejting inte något som bara sker. Det ligger ändå en personlig ansträngning till 

grund för användandet. Men varför är det så? Vi skulle vilja påstå att detta beror på att det är 

individerna själva som måste utföra aktiviteten. Nätdejting som system ger dem visserligen 

verktyg och medel för att kunna etablera nya relationer, men det aktiva användandet för att 

verkligen lyckas är förlagt på den enskilde nätdejtaren. Eftersom individer är medvetna om att 

det ser ut på detta vis, att om de vill etablera relationer krävs det att de själva aktivt påbörjar 

sökandet, är den personliga ansträngningen ett accepterat måste i nätdejtingsammanhang.  

 

 

 

9. Diskussion 
 

Detta är uppsatsens sista del som till att börja med innefattar en diskussion över huruvida vi 

uppnått syftet vi haft med denna studie. Därefter följer en diskussion angående en rad 

metodologiska dilemman som vi stött på under studiens gång samt självkritik kopplat till 

detta. Slutligen kommer vi även ge förslag på vidare forskning som kan göras på området 

nätdejting, idéer som uppkommit hos oss i samband med vår egen studies framåtskridande.  
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9.1 Slutsats – är syftet genomfört? 
 

Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till det syfte vi haft med studien vilket 

var att undersöka användarnas upplevelser av nätdejtingsprocessen. Vi gick in i denna studie 

med uppfattningen att det blivit allt vanligare med nätdejting bland människor i alla åldrar. En 

nyfikenhet hade väckts hos oss som motiverade oss att göra denna studie om nätdejting och vi 

ville specifikt undersöka individers upplevelser av att använda sig av detta sociala fenomen. 

För oss som sociologer var det högst relevant att ta reda på användarnas upplevelser då detta 

grundar sig i ett samspel mellan individer och eftersom vi hört talas om både positiva och 

negativa historier om nätdejting föreföll detta vara en intressant aspekt att studera.  

 

För att belysa användares upplevelser valde vi att intervjua åtta personer som hade nätdejtat 

eller fortfarande gjorde det, samt läsa bloggtexter skrivna av nätdejtare där de delade med sig 

av sina erfarenheter. Då vi hört talas om hur nätdejting kan gå till från bekanta, men också läst 

om det i bloggar, hade vi en viss förförståelse av ämnet. För att kunna gå in öppet i studien i 

enlighet med riktlinjerna för GT var vi därför tvungna att ständigt påminna oss själva om vår 

förförståelse. Därigenom kunde vi sätta denna åt sidan medan vi arbetade med materialet. 

Inom GT är detta viktigt för att möjliggöra att studien istället styrs av insamlad data och inte 

av förutfattade meningar. Detta för att en grundad teori ska genereras fram med tyngdpunkt i 

individernas faktiska upplevelser av nätdejtingsprocessen. Detta anser vi att vi har lyckats 

med. Genom att vi har fått påminna oss om förförståelsen under studiens gång har den inte 

påverkat vår studie utan vi har endast utgått från individernas upplevelser och inte lagt egna 

värderingar i deras uttalanden. När vi sedan har satt vårt resultat i relation till tidigare 

forskning och teoretiska begrepp så anser vi att vi lyckats ta fram en egen teori med hjälp utav 

dessa.  

 

Vi anser att vi har uppnått vårt syfte att ta reda på användarnas upplevelser av 

nätdejtingsprocessen eftersom vi har funnit flertalet kategorier som speglar och beskriver 

detta. Vi har funnit kategorier som påvisar dessa upplevelser från början av ett nätdejtande 

fram till att processen möjligen avslutas. Genom att vi relaterat dessa till varandra har vi ökat 

vår förståelse för varför processen upplevs som den gör.   

 

 

9.2 Metodologiska dilemman och självkritik 

 

Nedan kommer vi att resonera angående hur vi använt metoden GT och de svårigheter vi stött 

på med denna samt ta upp ett antal självkritiska funderingar.  

 

Då vi använde GT som metod innebar detta att vi skulle gå in i vår studie med ett så öppet 

förhållningssätt som möjligt utan en färdigformulerad problemställning för att istället 

upptäcka vad som var relevant att studera inom det valda undersökningsområdet nätdejting. 

Dock kan detta vara problematiskt att leva upp till i och med att en förförståelse ofta finns om 

kända samhällsfenomen. Som beskrivits i inledningen av studien är nätdejting något som 

blivit allt mer vanligt förekommande varvid vi som forskare hade en viss förförståelse innan 

vi inledde denna studie. Risken fanns att denna syn på fenomenet skulle styra oss, men då vi 

varit medvetna om detta har vi istället kunnat använda den som en drivkraft för att verkligen 

ta reda på mer om fenomenet. 

 

Ytterligare en svårighet i att göra en GT är att i varje fas veta när en mättnad är uppnådd och 

det är dags att gå vidare i studien. Detta var något som vi lärde oss efterhand när vi upptäckte 
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att saker återkom i vårt datamaterial och då visste vi att en mättnad hade uppnåtts. Gällande 

de kategorier som vi skapade med grund i data strävade vi till en början efter att finna så 

många kategorier som möjligt som täckte in studieområdet, detta i enlighet med riktlinjerna 

för metoden. Men att stanna kvar i en fas tills en total mättnad är uppnådd är något som är 

högst tidskrävande, och då vi haft begränsat med tid till denna studie tvingades vi gå vidare 

till nästa fas trots att det säkert varit möjligt att finna ytterligare kategorier. Att vi enligt vår 

uppfattning inte kunde stanna kvar i en fas tillräckligt länge fick vissa konsekvenser för vår 

problemformulering som därför inte ändrades markant mellan den selektiva och den teoretiska 

fasen. Dock upplevde vi att vi funnit tillräckligt många kategorier för att ändå gå vidare och 

kunna nå fram till ett innehållsrikt resultat.  

 

Vidare kan det vara svårt att avgöra vilken av alla kategorier som ska benämnas som 

kärnkategorin då denna ska vara framträdande i alla övriga kategorier som ingår i teorin. Vi 

anser oss ha funnit en lämplig kärnkategori redan i den öppna fasen som vi sedan kunnat 

behålla genom hela studiens gång och som fört oss vidare till en framväxande 

problemställning.  

 

Gällande det urval vi gjort inför datainsamlingen gjorde vi ett intensitetsurval. Men för att till 

en början komma i kontakt med lämpliga respondenter valde vi att fråga vänner och bekanta 

om tips på individer som nätdejtar. Detta var för oss ett enkelt och smidigt sätt att snabbt 

komma i kontakt med respondenter. Vi är dock medvetna om den risk som kan tänkas komma 

med detta sätt att göra vårt urval på, det vill säga att respondenterna möjligtvis inte kände sig 

bekväma med att dela med sig av sina upplevelser fullt ut då det på nått sätt var bekanta med 

personer som kan tänkas läsa den färdigställda uppsatsen. Men då vi varit medvetna om denna 

risk redan från början av vår studie har vi försökt att motverka detta genom att ställa så djupa 

frågor som möjligt som ändå skulle kunna fånga upp innehållsrik information, varvid vi anser 

att detta tillvägagångssätt varit lämpligt. Vi försäkrade även våra respondenter om att deras 

identitet inte på något vis skulle gå att urskilja i studien vilket gjorde dem mer bekväma med 

att svara på våra frågor.  

 

Ytterligare en kritik mot oss själva angående urvalet är att vi kunnat annonsera på fler forum 

samt försökt komma i kontakt med fler manliga respondenter. Men då vi valt att inte 

inkludera en könsaspekt i vår studie har vårt urval ändå varit relevant i förhållande till syftet 

att undersöka individers upplevelse av nätdejtingprocessen.  

 

GT har varit en intressant metod som gett oss en överblick av fenomenet nätdejting och låtit 

oss ta del av användares upplevelser av detta fenomen. Visserligen finns det andra metoder så 

som till exempel hermeneutiken som också möjliggör ett sådant syfte, men som istället styrs 

mer av en förförståelse och som inte fångar upp hela fenomenet vilket GT har hjälp oss att 

göra. Vi är nöjda med vårt metodval då vi upplever att vi nått fram till en trovärdig teori 

genom att ha använt tidigare forskning och teoretiska begrepp i relation till vårt resultat. Vi 

anser att teorin är trovärdig då den är innehållsrik och visar tydliga kopplingar till teoretiska 

begrepp som lyfter fram den personliga ansträngingen i ett större sammanhang. Att vi har sett 

hur vår teori successivt växt fram genom data som vi samlat in, att teorin därmed tydligt har 

grundats i data, gör att vi anser den vara högst tillförlitlig.   
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9.3 Förslag till vidare forskning 

 

Vi kommer nedan att presentera förslag på vidare forskning om fenomenet nätdejting.  

 

En första tanke som infunnit sig hos oss är att det vore intressant att rikta in en studie på 

introverta individer som nätdejtar. Då vi som en följd av vår studie upplever att nätdejting är 

ett enkelt och smidigt sätt att komma i kontakt med nya människor, trots att användandet i sig 

visserligen kräver en personlig ansträngning, skulle det vara intressant att ta reda på om denna 

uppfattning även delas av individer som upplever det svårt att ta kontakt och interagera med 

andra i vardagliga sammanhang. Om dessa individer upplever samma grad av ansträngning 

genom nätdejtingprocessens gång eller om erfarenheten överlag ter sig annorlunda.  

 

Vidare hade det även varit intressant att göra en komparativ studie där män och kvinnors 

upplevelser av nätdejting jämförs. Denna idé grundar sig i att de två män som deltog i vår 

studie tycktes ha en mer avslappnad inställning till nätdejting än vad kvinnorna hade, men då 

en könsaspekt inte var viktig i vår studie lade vi ingen större vikt vid detta. Ålder var inte 

heller en aspekt som stod i fokus i vår studie, men även det hade varit intressant att undersöka 

huruvida upplevelsen av nätdejting skiljer sig åt åldersmässigt.  

 

En sista tänkbar idé till vidare forskning hade varit att undersöka upplevelsen hos de individer 

som specifikt säger sig ha blivit lurade på ett eller annat sätt i nätdejtingsammanhang. Detta 

då vi funnit att det finns en utbredd medvetenhet om denna risk men att användandet 

intressant nog samtidigt tycks öka. Att inrikta en studie på vad individer har för syn och 

tankar om denna risk skulle ytterligare kunna förklara varför nätdejting trots medvetna risker 

och krav på ansträngning tycks bli ett allt populärare sätt för att inleda nya relationer.   
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Bilaga 2 – Intervjuguide öppna fasen 

 

I den öppna fasen utgick intervjuerna från fyra teman. 

 

1. Steget in i nätdejting 

 

2. Användandet 

 

3. Att komma någon nära 

 

4. Att mötas utanför nätet 

 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide selektiva fasen 

 

I den selektiva fasen utgick intervjuerna från semistrukturerade frågor som tagits fram med 

grund i vad som framkommit i tidigare genomförda intervjuer. 

 

1. Hur kom det sig att du började nätdejta?  

 

2. Vad hade du för syfte med ditt nätdejtande? 

 

3. Hur upplevde du nätdejtandet till en början? 

 

4. Märker du av någon skillnad i ditt nätdejtande från första gången till idag? 

 

5. Vilka är de viktigaste kriterierna som avgör att man tar kontakt med någon?  

 

6. Hur upplevs en första kontakt med någon? 

 

7. Hur mycket delar man med sig av till en annan person på nätet? 

 

8. Finns det några krav på dig hur du framställer dig som person?  

 

9. Finns någonsin oron för att bli lurad på Internet?  

 

10. Hur gör du för att lära känna någon på nätet? 

 

11. Vad anser du krävs för att komma en person nära?  

 

12. Vad är det som gör att man fortsätter ha kontakt med en person man börjat 

kommunicera med?  

 

13. Är en presentation av personen viktig?  

 

14. Hur tar man reda på andras syfte med deras nätdejting? 

 

15. Hur upplevs ett första möte? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide teoretiska fasen   

 
Inför den teoretiska fasen hade våra frågor tagit en mer strukturerad form, vi använde oss av 

mer riktade frågor för att generera vår teori.  

 

1. Vad var det som gjorde att Du valde att använda dig av nätdejting för att kontakta en 

ny människa? 

  

2. Upplever du att du har behövt lägga ner tid och ansträngning på ditt nätdejtande och i 

så fall på vilket sätt?  

 

3. Hur upplevs en första kontakt med någon och hur fångar man personens intresse? 

 

4. Finns det några krav på dig hur du framställer dig som person?  

(profil, bilder, presentation, vid en första kontakt etc.) 

 

5. Finns någonsin oron för att bli lurad/bedragen på internet?  

 

6. Upplever du att utseendet spelar en stor roll när det kommer till nätdejting och att där 

välja ut en potentiell partner? 

 

7. Om ja på föregående fråga, hur känns det att utseendet har en betydande roll?  

 

8. Hur upplevs ett första möte utanför nätet? 

 

9. Upplever du att det finns krav på hur man ska se ut när man träffas?  

(Dvs. att nå upp till en bild/skrivna profil som man utgett sig för att vara)  

 

10. Om du har kontakt med en person på en nätdejtingsida och den personen plötsligt 

slutar ge respons, hur upplevs det?  

 

11. Om Du inte längre önskar ha kontakt med en person på en nätdejtingsida, hur agerar 

Du då? 

 


