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                           FELATTRIBUERINGAR I DEJTINGSAMMANHANG      
 

Fanny Millom

Dutton och Aron visade 1974 hur arousal genom felattribution kan 
leda till  sexuell  attraktion.  Syftet  med studien var  att  utifrån dessa 
upptäckter undersöka singelaktiviteter och nätdejting. Med hjälp av en 
webenkät  innehållande  delar  om  nätdejting,  singelaktiviteter  och 
personlighet  har  detta  fenomen  testats  i  ett  dejtningsammanhang. 
Försökspersonerna bestod av 253 män och 389 kvinnor mellan 18 och 
77 år. Resultatet visade att  de som deltagit i en singelaktivitet som 
gav  upphov  till  hög  arousal  hade  större  chans  att  få  kontakt  med 
någon och att fortsätta träffa denna efteråt än de som inte blivit uppe i 
varv av aktiviteten. Nätdejting och singelaktiviteter fungerade lika bra 
för att träffa en dejt,  men nätdejting var den metod som visade sig 
fungera bäst för att träffa någon för ett längre förhållande. 

Om en person inte vet varför denne är uppe i varv så händer det att denne tar hjälp av 
sin omgivning för att  förstå sitt  tillstånd.  De yttre  omständigheterna ger en felaktig 
förklaring till varför personen känner sig aroused (Sachter & Singer, 1962). Det kan 
också vara så att en person som inte själv är medveten om att denne har ett påslag på 
det  sympatiska  nervsystemet  tar  efter  sin  omgivning.  Det  uppstår  en  så  kallad 
felattribution.  Arousal  kan  genom felattributioner  bland  annat  ge  upphov  till  ilska, 
glädje och sexuell attraktion. Att arousal kan leda till sexuell attraktion skulle kunna 
användas i dejtingsammanhang. Detta skulle exempelvis kunna utnyttjas av företag som 
arrangerar singelaktiviteter.

Med hjälp av ett experiment visade Schachter och Singer 1962 hur felattributioner kan 
uppkomma.  Experimentet  gick  till  på  så  sätt  att  försökspersonerna  injicerades  med 
epinefrin (adrenalin). En kontrollgrupp injicerades istället med ett placebo. En injektion 
med epinefrin gör att den injicerade personen  bland annat får ökad hjärtfrekvens, ökat 
blodtryck och börjar andas snabbare. Försökspersonerna blev antingen informerade om 
epinefrinets  verkliga bieffekter,  fick ingen information  alls  om eventuella  bieffekter 
eller blev felinformerade och fick bland annat höra att fötterna skulle kunna domna bort 
och  att  de  kunde  få  en  lätt  huvudvärk,  vilket  inte  alls  är  bieffekter  av  epinefrin. 
Deltagarna fick efter injektionen möta en skådespelare som antingen uppträdde väldigt 
euforiskt  eller  argt  och  irriterat,  under  tiden  observerades  personerna  genom  en 
envägsspegel. Det visade sig att de som blivit felinformerade eller inte informerade alls 
i  större  utsträckning  än  de  som  fått  rätt  information  om  bieffekterna  tog  efter 
skådespelarens  uppvisade  humör.  Dock  var  dessa  effekter  ganska  små.  De  små 
effekterna förklarar Schachter och Singer (1962) bland annat med att försökspersonerna 
i viss utsträckning blev misstänksamma och förstod att det var på grund av injektionen 
som de kände sig uppe i varv. 

Enligt Bryant och Zillman (1979) kan ilska som till viss del uppkommit på grund av 
felattribution kvarstå under en längre tid.  Grupper av studenter blev under ordinarie 
lektionstid visade antingen en lugn film, en film med lite mer arousalhöjande eller en 
film som gav upphov till hög arousal. Därefter kom en person som blev presenterad 
som gästföreläsare in i salen. Gästföreläsaren delade ut en avancerad uppgift som var 
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omöjlig att lösa under den tidsperiod eleverna hade på sig. Gästföreläsaren avbröt då 
och  då  eleverna  och  förolämpade  dem  upprepade  gånger.  I  en  kontrollgrupp  gav 
föreläsaren inga kommentarer under tiden eleverna arbetade med uppgiften. Åtta dagar 
senare fick eleverna till uppgift att ge betyg på gästföreläsaren. Det visade sig att de 
som  blivit provocerade och sett en film som gav upphov till hög arousal gav läraren 
signifikant sämre betyg än de som blivit provocerade och sett en lugn film. Skillnaden 
mellan de som sett den filmen som gav upphov till medelhög arousal och filmen som 
gav upphov till högst arousal var inte signifikant.    

Dutton och Aron (1974) visade hur arousal genom felattribueringar kan leda till sexuell 
attraktion.  Experimentgruppen  bestod  av  män  som  gått  över  en  hög  och  vinglig 
hängbro, medan kontrollgruppen bestod av män som gått över en betydligt lägre och 
dessutom stabil  träbro.  I  slutet  av  broarna  stod  en  kvinnlig  försöksledare  och  bad 
männen att skriva berättelser utifrån ett foto av en ung, attraktiv kvinna. Försöksledaren 
erbjöd även försöksdeltagarna sitt telefonnummer för att dessa skulle kunna ringa upp 
senare. Det kunde konstateras att de män som gått över den höga hängbron i högre 
utsträckning  än  kontrollgruppen  hade  skrivit  berättelser  med  sexuella  inslag. 
Experimentgruppen  ringde  också  upp  försöksledaren  i  högre  utsträckning  än 
kontrollgruppen.  Detta  visar  att  experimentgruppen  felattribuerat  sin  arousal  och 
förklarat  den  med ett  intresse  för  försöksledaren  istället  för  rädsla  som uppkommit 
genom  att  gå  över  bron.  Under  samma  betingelser  provade  man  att  byta  ut  den 
kvinnliga försöksledaren mot en manlig, i detta fall fanns inga signifikanta skillnader 
mellan experimentgrupp och kontrollgrupp (Dutton & Aron, 1974). 

Att det inte spelar någon roll för attraktionen om en ökad arousal uppkommit genom 
positiv eller negativ stimulering visades i en studie av White, Fishbein och Rutstein 
1981.  Försökspersonerna,  samtliga  män,  fick  antingen lyssna  på  ett  band om mord 
(negativt),  på  ett  band  av  en  komiker  (positivt)  eller  på  ett  band  om  grodans 
cirkulationssystem (neutralt). Efter detta fick de titta på en video med en kvinna som de 
trodde att  de därefter skulle få träffa.  Därefter fick de bland annat rangordna på en 
niogradig skala hur sexuellt attraktiv kvinnan var. Det visade sig att de som lyssnat på 
band som givit upphov till hög arousal tyckte att kvinnan var mer attraktiv än de som 
lyssnat på det neutrala bandet,  men att det inte fanns några signifikanta skillnader i 
attraktion mellan de som lyssnat på det obehagliga bandet och de som lyssnat på det 
roliga bandet.  

Meston och Frohlich (2003) testade kopplingen mellan arousal och sexuell attraktion i 
ett mer vardagligt sammanhang genom att visa ett foto av en person av det motsatta 
könet för personer som antingen väntade på att få åka berg-och dalbana, eller precis 
kommit ned från en tur. Deltagarnas uppgift var att utifrån några frågor på en sjugradig 
skala ranka hur attraktiv personen var och hur gärna man skulle vilja dejta denne och 
dessutom  att  ranka  sin  sätesgrannes  attraktivitet.  Personer  som  åkte  utan  en 
kärlekspartner och kontaktades efter turen i berg-och dalbanan rankade både personen 
på bilden och sätesgrannen som attraktivare än vad personer som kontaktades då de 
stod  och väntade  i  kön gjorde.  Att  effekten  av  arousal  uttrycks  på samma sätt  hos 
kvinnor som hos män är det få studier som kunnat visa (Meston & Frohlich, 2003). 
Bland personer som hade med sig en kärlekspartner på turen uteblev denna effekt. Att 
fotot inte rankades högre var ingen överraskning för författarna då de trodde att 
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försökspersonerna  skulle  förklara  den höga arousaln  med partnerns  attraktivitet.  Att 
gruppen som kontaktades efter åket faktiskt inte skattade sin partners attraktivitet högre 
än de som kontaktades innan tror författarna att kan bero på att de partners som precis 
åkt berg- och dalbana blivit svettiga och rufsiga i håret av åket och därför inte var lika 
snygga som personer som väntade på att få åka. En alternativ förklaring som författarna 
kommer med är att de som åkt med en kärlekspartner innan åket haft större möjlighet 
att prata om hur nervösa de var att de när de kom av var för medvetna om att de varit 
nervösa och att det därför inte uppkom någon felattribution (Meston & Frohlich, 2003). 

Kenrick  och Cialdini  (1977) förklarar  dock i  en översiktsartikel  att  det  inte  är  helt 
nödvändigt att försökspersonerna inte ska ha någon vetskap om vad som ursprungligen 
gav upphov till en ökad arousal så länge de tror att den har gått över. De hänvisar bland 
annat till en studie (Cantor, Zillman & Bryant, 1975 i Kenrick  Cialdini, 1977) där en 
erotisk film visats för personer som precis motionerat och för personer som fått en paus 
på fem minuter mellan motionen och det att filmen visades. De som fått vänta några 
minuter och därmed trodde att arousaln från träningen lagt sig gav filmen högre betyg 
än de som visste varför de var uppe i varv. 

En tredje alternativ förklaring till varför effekten inte uppkom hos kärleksparen skulle 
kunna vara att försökspersonerna var rädda för att partnern skulle få reda på vad de 
svarat. Deltagarna som väntade på att få åka skulle därför ha rankat sina partners lite för 
högt (Meston & Frohlich, 2003).

Bortsett från berg- och dalbaneundersökningen ovan finns det ont om undersökningar 
av kopplingen arousal och sexuell attraktion i verkliga relationer, men det har gjorts en 
observation av par som gått på bio (Cohen, Waugh & Place, 1989). Paren observerades 
före och efter att de antingen varit på en lugn dokumentär eller en våldsam thriller. När 
paren  gick  in  i  salongen  fanns  inga  signifikanta  skillnader  mellan  grupperna  i  hur 
mycket paren pratade med eller tog i varandra. Efter filmen däremot pratade de som 
varit på thrillern mer med varandra än de som varit på dokumentären och de tog också 
mer i varandra.  

Bioundersökningen  visar  att  sexuell  attraktion  kan  öka  genom  felattributioner  av 
arousal även i  verkliga livet.  Då det i  övrigt inte finns speciellt  många studier som 
behandlar denna effekt i situationer som människor utsätts för under relativt vardagliga 
förhållanden  behövs  mer  forskning,  och  då  framförallt  i  det  initiala  skedet  av  en 
relation. Till skillnad från till exempel bioundersökningen ovan (Cohen et. al., 1989) 
som  visar  hur  personer  som  redan  funnit  varandra  påverkas  av  arousal  och 
felattributioner  visar föreliggande studie detta  påverkar  människor när  det  gäller  att 
välja en person för en dejt. 

De senaste åren har nya dejtingformer dykt upp. Nätdejting är den mest populära och i 
en  sifo-undersökning framkommer  det  att  de  flesta  idag  träffar  sin  partner  via  just 
nätdejting  (Svenska  dagbladet,  2010), men  allt  fler  singelaktiviteter,  det  vill  säga 
aktiviteter som riktar sig till ensamstående, anordnas också (Shake my World, 2010).  

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  hur  arousal  och  felattributioner  påverkar 
dejting och i huvudsak det initiala skedet av dejtingen. (i) Är det lättare att träffa någon 
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att dejta vid en arousalhöjande aktivitet än vid en aktivitet som inte ger upphov till hög 
arousal? (ii) Är effekten densamma för män och kvinnor? (iii) Håller attraktionen från 
arousaln  i  sig  över  flera  dejter?  (iv)  Hur  står  sig  nätdejting  mot  olika  typer  av 
singelaktivteter när det gäller att hitta en dejt?

Med  ovanstående  forskning  som  utgångspunkt  är  det  rimligt  att  tro  att  de 
singelaktiviteter som ger ett påslag på det sympatiska nervsystemet skulle vara ett bra 
alternativ  för  att  träffa  någon att  dejta.  Om aggression  som delvis  uppkommit  från 
arousal kan finnas kvar under en längre tidsperiod (Bryant & Zillman, 1979) skulle 
detta  även  kunna  vara  fallet  för  attraktion  eftersom  att  sexuell  upphetsning  och 
aggression är tätt sammankopplade (Barclay & Haber, 1965). Att Meston och Frohlich 
(2003) visar att effekten även finns hos kvinnor trots att få studier kunnat visa detta 
tidigare skulle kunna bero på att effekten är mindre för kvinnor, men att den finns.

Hypoteserna  är  att  (i)  det  är  lättare  att  hitta  någon  att  dejta  vid  en  arousalhöjande 
aktivitet än vid en aktivitet som ger upphov till låg arousal, (ii) att effekten av arousal 
inte är lika stark hos kvinnor som hos män, (iii) att attraktion som baseras på arousal 
håller i sig över flera dejter samt att (iv) nätdejting i det initiala skedet inte i lika stor 
utsträckning som singelaktiviteter leder till kontakt.

Metod
Undersökningsdeltagare
Försökspersonerna bestod av 253 män och 389 kvinnor. Deltagarna var mellan 18 och 
77 år och medelåldern var 36 år med en standardavvikelse på 13 år. Av dessa hade 258 
erfarenhet  av  singelaktiviteter,  629  hade  erfarenhet  av  nätdejting  och  245  hade 
erfarenhet av både nätdejting och singelaktiviteter. Försökspersonerna bestod till största 
delen av medlemmar på nätdejtingsajten happypancake.com. På sidan fanns en kort 
informationstext om undersökningen och en länk till enkäten. Dessutom rekryterades 
undersökningsdeltagare genom att länken till enkäten skickades ut till medlemmar på 
sajten  singelisverige.se  som  arrangerar  singelaktiviteter  samt  till  studenter  vid 
psykologiska  institutionen,  Stockholms  universitet.  En  länk  lades  dessutom  ut  på 
Facebook samt i författarens blogg. De enda som fick ersättning för sitt deltagande var 
psykologistudenterna som fick detta i  form av en halv undersökningsdeltagartimme. 
Undersökningsdeltagande är ett kurskrav för studenterna.   

Material
En webenkät innehållande tre huvuddelar användes för datainsamlingen. Den ena delen 
innehöll påståenden om nätdejting, den andra påståenden om singelaktiviteter och den 
tredje delen mätte personlighet i extraversion/introversion och öppenhet som fanns med 
som kontrollvariabler. 

Nätdejting och singelaktiviteter
Den första delen bestod av påståenden som till exempel “Jag träffade snabbt någon i 
verkligheten“ och “Jag har träffat flera personer med hjälp av nätdejting”.  Den andra 
delen innehöll påståenden som “Jag fick kontakt med någon under aktiviteten“ och ”Jag 
träffade personen flera gånger  efter aktiviteten” och ”Aktiviteten gjorde att  jag blev 
uppe  i  varv”.   I  delen  om  singelaktiviteter  fick  undersökningsdeltagarna  svara  på 
påståenden  om  de  tre  första  singelaktiviteterna  de  deltagit  i.  Frågorna  för  de  tre 
aktiviteterna var identiska med varandra. Både nätdejting- och singelaktivitetsdelen 
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innehöll  dessutom ett  påstående  om motivation  att  träffa  någon.  Dessa  påståenden 
skulle besvaras med en siffra mellan ett och sju där ett innebar lågt instämmande och 
sju  högt  instämmande.  För  båda  delarna  fanns  även  frågor  om  vilken  relation 
undersökningsdeltagarna idag har med personer de träffat via dejtingformen. Dock hade 
två svarsalternativ fallit  bort  på singelaktivitetsdelen varpå denna fråga uteslöts  från 
analysen. 

Delarna om nätdejting och singelaktiviteter har i en förstudie utvecklats av författaren 
genom tänka högt-intervjuer samt probing där deltagarna blivit instruerade att fylla i 
enkäten  högt  och att  hela  tiden  redovisa  sina tankegångar.  Deltagarna  observerades 
under  den  tid  de  fyllde  i  och  tänkte  högt,  men  fick  inga  kommentarer  från 
försöksledaren  förrän  efteråt.  När  deltagarna  fyllt  i  enkäten  diskuterades  först  de 
specifika problem som försöksledaren observerat att den enskilde deltagaren haft med 
enkäten och förslag på lösningar för att göra frågorna lättare att besvara.   

För att kunna mäta vilka aktiviteter som verkligen var arousalhöjande ställdes frågor i 
enkäten  gällande  hur  uppe  i  varv  undersökningsdeltagarna  kände  sig  av  själva 
aktiviteten.  Då extroverta personer kan kräva mer stimulans än introverta (Eysenck, 
1967) för att känna sig uppe i varv skulle resultaten inte vara tillförlitliga om jag enbart 
kategoriserat aktiviteterna efter hur de borde ge upphov till låg eller hög arousal efter 
mitt eget tycke. 

För  att  i  någon mån kunna jämföra nätdejting med singelaktiviteter  togs frågor  om 
motivation med i båda delarna samt en fråga om aktivitet på sidan i nätdejtingdelen. 
Utan motivationsfrågorna hade det  annars kunnat  antas att  personerna som varit  på 
singelaktiviteter varit mer motiverade att träffa någon då det bör krävas mer för att ta 
sig iväg på en aktvitet än att sitta någon timme framför datorn.  

Personlighet
Delen  om  personlighet  som  användes  i  kontrollsyfte  är  Goldbergs  IpIp  (The 
International  personality  Item  pool)  personlighetstest  som  översatts  till  svenska  av 
Martin Bäckström vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Endast de 20 
frågor som rörde extraversion och öppenhet har använts. Exempel på dessa påståenden 
är ”Jag är den som håller igång ett party” och ”Jag är full av idéer”. Dessa påståenden 
skulle besvaras med en siffra mellan ett och fem där ett innebar lågt instämmande och 
fem högt instämmande. Cronbachs alpha för extraversion var  0,77 och för öppenhet 
0,76.

Delen om personlighet togs med då det  är  rimligt  att  anta att  personer som är  mer 
utåtriktade  och  öppna  för  nya  saker  i  större  utsträckning  skulle  välja  att  gå  på 
singelaktiviteter  än personer  som är mer tillbakadragna.  Då man också kan anta  en 
positiv korrelation mellan extraversion och bra dejtingförmåga skulle singelaktiviteter 
framstå som den bästa metoden för att  träffa någon, även om detta inte skulle vara 
fallet.  Utan personlighetsdelen skulle  resultaten alltså  kunna bero på den eventuella 
bakomliggande eller mellanliggande variabeln personlighet och detta har därför valts att 
kontrolleras för. 

Procedur
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Undersökningsdeltagarna fyllde i enkäten på internet och samtliga instruktioner fanns i 
enkäten. På enkätens förstasida fanns information om att enkäten handlade om dejtning 
och om att deltagarna var helt anonyma. På sista sidan av enkäten fanns en e-postadress 
dit undersökningsdeltagarna kunde vända sig om de hade frågor om undersökningen 
eller ville ta del av resultaten. 

Resultat
Arousal och kontakt i ett initialt skede

Sambandet  mellan arousal  och om försökspersonerna fått  kontakt  med någon under 
själva  aktiviteten  studerades  med  hjälp  av  multipel  regressionsanalys.  Arousal 
beräknades som ett medelvärde av poängen för påståendena “Aktiviteten gjorde mig 
mycket uppjagad” och ”Aktiviteten gjorde att jag blev uppe i varv” (Cronbachs alpha 
för påståendena för  aktivitet 1=0,82,  för  aktivitet 2=0,87 och för  aktivitet 3 =0,86). 
Kontakt var beroende variabel och arousal var prediktor.

För  den första  aktiviteten försökspersonerna  deltagit  i  (n=258)  visade en hierarkisk 
regressionsanalys  med extraversion,  öppenhet och motivation i  det första steget och 
arousal i det andra steget att det finns ett positivt samband mellan arousal och kontakt 
under aktiviteten. Kontrollvariablerna var icke-signifikanta. Modellen i sin helhet var 
signifikant. F=5,29, (p<0,001), R2=0,077.
 
Även för den andra (n=122, R2=0,19) och den tredje aktiviteten (n=75, R2=0,33) var 
arousal  signifikant  gällande  kontakt  under  aktiviteten  (se  tabell  1).  Samma 
kontrollvariabler som för aktivitet 1 användes i steg ett och dessa var icke-signifikanta, 
undantaget  för  motivation  som  för  den  tredje  aktiviteten  var  signifikant  (β=0,39, 
p=0,001) och där även den starkaste prediktorn för att etablera kontakt. Både modellen 
för aktivitet 2 (F=6,82, p<0,001) och aktivitet 3 (F=8,00, p<0,001) var signifikanta.

Tabell 1. Standardiserade regressionskoefficienter och p-värden för sambandet mellan 
arousal  och  kontakt  med  en  multipel  hierarkisk  regressionsanalys  vid  de  tre 
aktiviteterna med extraversion, öppenhet och motivation som kontrollvariabler.
_____________________________________________________________________

Arousal och kontakt
Tillfälle β p
_____________________________________________________________________

Aktivitet 1 (n=258) 0,23 <0,001
Aktivitet 2 (n=122) 0,35 <0,001
Aktivitet 3 (n=75) 0,29 0,011
_____________________________________________________________________

Arousal x kön
Interaktionen arousal x kön infördes i ett tredje steg i i analysen för kontakt på den 
första aktivteten(F=4,89, p<0,001, R2=0,088 för hela modellen) och inga signifikanta 
interaktionseffekter hittades, β=-0,21, (p=0,079), dock är tendensen vid en uppdelning 
på  kön  att  arousal  har  något  större  betydelse  för  kvinnor  gällande  kontakt  under 
aktiviteten (β=0,24, p=0,002 för aktivitet 1) än män (β=0,26, p=0,015 för aktivitet 1). 
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Vid en multipel hierarkisk regressionsanalys visade sig denna huvudeffekt dock inte 
vara  signifikant  β=-0,10,  (p=0,11).  Hela  modellen  för  kvinnor  (F=5,31,  p<0,001,  
R2=0,12) var signifikant. Modellen för män var dock inte signifikant (F=1,62, p=0,18). 

Arousal och fortsatt kontakt
För den första  aktiviteten försökspersonerna  deltagit  i  (n=258)  visade en hierarkisk 
regressionsanalys  med extraversion,  öppenhet och motivation i  det första steget och 
arousal  i  det  andra steget att  det  även finns ett  signifikant positivt  samband mellan 
arousal  och  huruvida  man fortsatte  att  träffa  personen upprepade gånger  efteråt  (se 
tabell  2).   Extraversion,  öppenhet och motivation var samtliga var icke-signifikanta. 
Modellen i sin helhet var signifikant. F=3,02, (p=0,018), R2=0,046.

Sambandet  mellan  fortsatt  kontakt  och  arousal  var  signifikant  även  för  den  andra 
(R2=0,12) och den tredje aktiviteten (R2=0,23), se tabell 2, där samma kontrollvariabler 
som  ovan  ingick.  Samtliga  kontrollvariabler  var  icke-signifikanta  och  de  hela 
modellerna var signifikanta (F,aktivitet 2=3,70 p=0,007; F,aktivitet 3=4,81, p=0,002).

Tabell 2. Standardiserade regressionskoefficienter och p-värden för sambandet mellan 
arousal  och fortsatt  kontakt med en multipel  hierarkisk regressionsanalys  vid de tre 
aktiviteterna med extraversion, öppenhet och motivation som kontrollvariabler.
_____________________________________________________________________

Arousal och fortsatt kontakt
Tillfälle β p
_____________________________________________________________________

Aktivitet 1 (n=258) 0,20 0,001
Aktivitet 2 (n=122) 0,31 0,001
Aktivitet 3 (n=75) 0,41 0,001
_____________________________________________________________________

Singelaktiviteter och nätdejting i ett initialt skede
För  att  jämföra  nätdejting  med  singelaktiviteter  användes  ett  t-test  för  beroende 
mätningar (beräknat på de 245 undersökningsdeltagare som deltagit i både nätdejting 
och singelaktiviteter). Påståendet “Jag träffade snabbt någon i verkligheten”(nätdejting) 
jämfördes  med  påståendet  “Jag  fick  kontakt  med  någon  under 
aktiviteten“(singelaktiviteter).  Ingen  signifikant  skillnad  fanns,  däremot  var 
medelvärdet  för  nätdejting  (medelvärde=3,79,  s=2,08)  något  högre  än  det  för 
singelaktiviteter (medelvärde=3,53, s=2,45). Motivation under nätdejtingen korrelerar 
starkt med motivation under singelaktiviteten (r=0,613, p<0,001).

Ovanstående resultat visar sambandet mellan nätdejting och singelaktiviteter som ger 
upphov till  både hög och låg arousal.  Vid en uppdelning av aktiviteter  efter  vilken 
arousalnivå försökspersonerna angivit att aktiviteterna givit upphov till visade det sig 
att  det,  vid ett  t-test  för  beroende mätningar,  för  arousalnivå 1 fanns en signifikant 
skillnad  mellan  hur  snabbt  det  går  att  träffa  någon  från  internet  i  verkligheten 
(medelvärde=4,00,  s=2,13)  och  få  kontakt  med  någon  på  sin  första  singelaktivitet 
(medelvärde=3,10, s=2,52), t102=3,00 (p=0,003). För övriga svarsalternativ fanns inga 
signifikanta skillnader. Dock fanns det bland de som har svarat 7 på arousal en tendens 
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åt  att  det  skulle  vara  lättare  att  få  kontakt  med  någon  via  singelaktiviteter 
(medelvärde=7,00,  s=0,00)  än  via  nätdejting  (medelvärde=4,25,  s=2,22),  t3=-2,480 
(p=0,089). 

Singelaktiviteter, nätdejting och fortsatt kontakt
Ett  t-test  för  beroende  mätningar  (beräknat  på  de  245  undersökningsdeltagare  som 
deltagit  i  både  nätdejting  och  singelaktivteter)  visade  att  det  fanns  en  signifikant 
skillnad  i  upprepade  träffar  mellan  nätdejting  och  singelaktiviteter,  t181=14,14 
(p<0,001). Det är fler som fortsätter att träffa en nätdejt (medelvärde=5,35, s=2,36) än 
en person som de fått kontakt med via en singelaktivitet (medelvärde=2,16, s=2,12). 
Det visade sig även finnas en signifikant skillnad i  längd på relation mellan de två 
dejtingformerna,  t99=10,58 (p  <0,001).  Nätdejting  (medelvärde=4,55,  s=0,23)  ger 
längre relationer än singelaktiviteter (medelvärde=1,73, s=0,17). 

För gruppen som nätdejtat visade sig vid en multipel regressionsanalys med metoden 
enter att öppenhet inte hade någon inverkan på hur fort man fick kontakt med någon, 
inte  heller  motivation.  Det  visade  sig  att  hur  aktiv  personen var  på  nätdejtingsidan 
däremot spelade en betydande roll för huruvida försökspersonen snabbt skulle träffa 
någon  eller  ej,  β=0,21 (p<0,001).  Ett  negativt  signifikant  samband  fanns  mellan 
extraversion (β=-0,092, p=0,019)  och hur snabbt man träffat  någon.  R2=0,065.  Den 
starkaste  prediktorn  för  hur  snabbt  det  går  att  träffa  någon  i  verkligheten  är  alltså 
aktivitet på dejtingsajten, följt av extraversion, som dock är negativt.

Diskussion
Dutton och Aron (1974) visade hur arousal genom felattribueringar ledde till sexuell 
attraktion. Hypoteserna för studien var därför att arousal skulle predicera  hur lätt det är 
att träffa någon att dejta, vid hög arousal skulle det vara lättare att träffa någon än vid 
låg och dessutom att personerna även skulle fortsätta att träffas vid flera tillfällen och 
att nätdejting inte i lika stor utsträckning som singelaktiviteter skulle leda till kontakt. 
Eftersom att få studier kunnat visa att effekten av arousal skulle vara densamma för 
kvinnor  som  för  män  (Meston  &  Frohlich,  2003)  var  hypotesen  att  arousal  som 
prediktor för kontakt inte skulle vara lika stor för kvinnor som för män.  

Resultatet visade att arousal är en prediktor för kontakt under en singelaktivitet och att 
personer som blivit  aroused vid en singelaktivitet  dessutom fortsatte att  träffas efter 
aktiviteten i större utsträckning än de som inte blivit det. Inga skillnader fanns mellan 
nätdejting och singelaktiviteter  gällande kontakt,  dock var  det  fler  som fortsatte  att 
träffa  en  person  de  fått  kontakt  med  via  nätdejting  än  via  singelaktiviteter.  Inga 
könsskillnader uppmättes.

Att arousalhöjande aktiviteter ger fler kontakter mellan människor än singelaktiviteter 
som inte ger upphov till hög arousal går i linje med hypotesen att arousal skulle kunna 
predicera hur lätt det går att träffa någon att dejta. Detta styrker teorin om att arousal 
kan ge upphov till sexuell attraktion (Dutton & Aron, 1974). Att denna effekt fanns kvar 
även vid kontroll för personlighet gör att det är rimligt att  tro att  skillnaden mellan 
grupperna  till  stor  del  faktiskt  beror  på  skillnaden  i  arousal  och  inte  på  några 
bakomliggande faktorer. 
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Att inga signifikanta interaktionseffekter mellan kön och arousal kunnat uppmätas är 
intressant då det är få studier som kunnat visa att effekten av arousal blir den samma för 
kvinnor som för män (Meston & Frohlich, 2003). Dock är tendensen i detta material att 
det skulle kunna finnas en huvudeffekt av kön och att effekten då skulle vara något 
större för kvinnorna, detta var dock inte signifikant och därför dras inga slutsatser. Detta 
gick emot hypotesen om att effekten skulle vara större för män.

De personer som uppgivit en förhöjd arousal fortsätter även att träffa varandra under en 
tidsperiod efter aktiviteten, vilket skulle kunna ses som att attraktion som uppkommit 
genom arousal i likhet med aggression (Bryant & Zillman, 1979) kan hålla i sig under 
en  längre  period,  vilket  är  helt  i  linje  med hypotesen.  Att  försökspersonerna  själva 
genom två påståenden fick skatta den arousal som aktiviteten gav upphov till bör inte 
vara  något  större  problem.  Även  om  en  felattribution  uppstår  så  behöver  inte 
försökspersonerna vara omedvetna om att de har varit uppe i  varv under aktiviteten 
(Kenrick & Cialdini, 1977). Man kan tänka sig att det är vanligt att människor har tid 
att ta kontakt med varandra under pauser i aktiviteten och att de då fortfarande varit 
aroused, men inte längre medvetna om att det var på grund av aktiviteten.

Då  nätdejting  och  singelaktiviteter  är  två  ganska  olika  fenomen  är  de  inte  helt 
jämförbara, men tendensen i denna studie är ändå att det inte skulle fungera bättre med 
singelaktiviteter än nätdejting när det gäller att träffa någon. Detta går emot hypotesen. 
Dock  är  det  endast  signifikant  lättare  att  träffa  någon  via  nätdejting  då 
försökspersonerna inte alls känt sig uppe i varv. I detta stickprov var det mycket få 
personer som helt instämde i att de blivit mycket aroused av aktiviteten. Det är möjligt 
att det med fler försökspersoner som känt sig riktigt aroused av aktiviteten även skulle 
finnas skillnader åt andra hållet, det vill säga att det för hög arousal skulle vara lättare 
att  träffa  någon  genom  singelaktiviteter  än  genom  nätdejting.  Dessutom  har  inte 
nätdejtarnas arousalnivå mätts och det är möjligt att även nätdejting till viss mån kan 
vara arousalhöjande. Vid en eventuell revidering av enkäten och replikering av studien 
bör därför en fråga om arousal även inkluderas i delen om nätdejting.

En annan förklaring till att nätdejting tycks fungera minst lika bra som singelaktiviteter 
ur dejtingsynpunkt skulle kunna vara en sned könsfördelning på singelaktiviteterna och 
att  utbudet  därför  helt  enkelt  är  bättre  på  nätet.  Att  män är  underrepresenterade  på 
singelaktiviteterna är något som ett par försökspersoner delgivit mig via e-post och i 
rutan för övriga kommentarer och detta stämmer även överens med det stickprov (64,3 
%  kvinnor,  35,7  %  män)  som  besvarat  enkäten.  Dock  är  kvinnor  även 
överrepresenterade bland de som besvarat delen om nätdejting, men där är fördelningen 
något jämnare (61 % kvinnor, 39 % män). Att det är lättare att träffa någon för ett långt 
förhållande via nätdejting bör bero på att det är ett mer utbrett fenomen och att det 
därför helt enkelt finns fler människor att träffa och välja bland på internet.  

Resultatet visade att extraversion är negativt när det gäller att få till en träff med någon 
från internet. Detta skulle kunna bero på att extroverta personer möjligtvis skulle kunna 
vara så utåtriktade att de blir för intensiva för en tilltänkt dejt. Det skulle också kunna 
vara  så  att  introverta  människor  mer  tänker  igenom de  meddelanden de  skriver  på 
nätdejtingsajten än extroverta som möjligtvis skulle kunna bli för snabba och spontana i 
sina svar. Om detta är fallet så skulle de introverta kunna framställa sig själva mer 
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fördelaktigt  än  de  extroverta.  Dock  är  aktivitet  på  nätdejtingsidan  den  viktigaste 
prediktorn för hur snabbt det går att träffa någon i verkligheten. Detta visar att det lönar 
sig att lägga ned en del tid på dejtingen.

Att  ett  par  svarsalternativ  på  frågan  om  den  nutida  relationen  med  människor 
försökspersonerna träffat fallit bort från singelaktivitetsdelen hade ingen större inverkan 
på undersökningen. Dels så låg studiens huvudfokus på det initiala skedet av dejtingen 
och huruvida dejterna utvecklas till  långvariga förhållanden eller ej har därför ingen 
betydelse för studien i storhet utan betraktats som bifynd. Dessutom skulle frågan ändå 
inte  ha  givit  någon  korrekt  uppskattning  av  långvariga  förhållanden  eftersom  att 
majoriteten  av  försöksdeltagarna  hämtats  från  en  nätdejtingsajt  där  medlemmarna 
förväntas  vara  singlar  och  i  vissa  fall  fortfarande  dejtande.  Därför  skulle  dessa 
personers svar på denna fråga inte kunna ses som någon uppföljning då de inte kommit 
tillräckligt långt i processen. Frågorna om huruvida undersökningsdeltagarna haft en 
längre relation med någon från en nätdejtingsajt eller singelaktivitet ger därför större 
tillförlitlighet  gällande dejtingformens långvariga effekter.  Dock skulle  denna frågas 
generaliserbarhet ytterligare kunna ökas genom att ha  med fler undersökningsdeltagare 
som tidigare varit medlemmar på en nätdejtingsajt eller gått på singelaktiviteter. Det 
vore önskvärt att inom framtida forskning göra en studie med fler personer i olika delar 
av  förhållandeprocessen  än  i  denna  studie.  Dock  finns  det  i  en  tvärsnittsstudie 
problemet  med  att  det  kan  vara  svårt  för  försökspersonerna  att  minnas  exakta 
omständigheter i de fall som dejtingen skedde lång tid innan enkätens ifyllande. Därför 
vore  det  bättre  att  på  ämnet  kunna göra  en  longitudinell  studie  med och före-  och 
eftermätningar för att kunna göra en ordentlig uppföljning om huruvida dejtingen gick 
över i seriösa förhållanden. 

Slutsatsen av föreliggande studie är att det för att träffa en person att dejta tycks ge 
större effekt att delta i en aktivitet som ger upphov till en hög upplevd arousalnivå än i 
en aktivitet som inte ger upphov till något påslag på det sympatiska nervsystemet då 
arousal  genom felattribution kan leda till  attraktion..  En aktivitet  som leder till  hög 
upplevd arousal ger även en större chans att fortsätta träffa personen under upprepade 
tillfällen  än  om man  deltagit  i  en  lugn  aktivitet.  Det  finns  inga  skillnader  mellan 
singelaktiviteter  i  stort  och  nätdejting  när  det  gäller  att  träffa  en  person  att  dejta, 
däremot tycks det lättare att träffa någon vid nätdejting än vid en singelaktivitet som 
inte alls givit upphov till arousal. Att hitta en partner för ett längre förhållande tycks 
vara lättare med nätdejting än med singelaktiviteter.

 

Referenser

Barclay, A. M., & Haber, R. N. (1965). The Relation of Aggressive to Sexual Motivation.  Journal of  
Personality. 33, 462-475 

Bryant,  J.,  & Zillman, D. (1979).  Effect  of Intensification of Annoyance through Unrelated Residual  
Excitation on Substantially Delayed Hostile Behavior.  Journal of Experimental Social Psyckhology,  15, 
470-480.

Carlin, M. (2010, 15 april). Var fjärde relation börjar på nätet. Svenska dagbladet. Hämtad 31 december 
2010 på http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/var-fjarde-relation-borjar-pa-natet_4565995.svd.



11

Cohen, B., Waugh, G., & Place, K. (1989). At the Movies: An Unobtrusive Study of Arousal-Attraction. 
The Journal of Social Psychology, 129, 691-693.

Dutton, D. G., & Aron, A. P. (1974). Some Evidence For Heightened Sexual Attraction Under Conditions 
of High Anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 30, 510-517.

Eysenck, H. J. (1967). The Biological Basis of Personality. Springfield, IL: Charles C Thomas publisher.

Golderg, L. R. (2001).  “ The International  personality Item pool”.  A Scientific Collaboratory for the 
development  of  advanced  Measures  of  personality  traits  and  other individual  differences. 
http://ipip.ori.org/newQform50b5.htm

Kenrick,  D.  T.,  & Cialdini  R.  B.  (1977).  Romantic  Attraction:  Misattribution  Versus  Reinforcement 
Explanations. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 381-391.

Meston, C. M., & Frolich, P.  F. (2003). Love at First Fright: Partner Salience Moderates Roller-Coaster-
Induced Excitation Transfer. Archives of Sexual Behaviour, 32, 537-544. 

Schachter, S., & Singer, J. E. (1962). Cognitive, Social, and Physiological Determinants of Emotional 
State. Psychological Review, 69, 379-39.

Shake  my  World.  Aktiviteter-  massdejting.  Hämtad  31  december  2010  på 
http://shakemyworld.com/aktiviteter_singelaktiviteter.

White, G. L., Fishbein, S., & Rutstein, J. (1981). Passionate Love and the Misattribution of Arousal. 
Journal of Personality and Social Psychology, 41, 56-62. 


