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Abstract 

Denna uppsats ämnar studera människors användning av olika nätdejtingtjänster i avseende att 

kartlägga motiv och tillfredsställelser kring fenomenet nätdejting. Studien syftar även till att 

blotta samband mellan ålder, kön och typ av dejtingtjänst för att jämföra och dra slutsatser till 

vad skillnader i beteende kan bero på. De teorier som använts genomgående och som uppsatsen 

bottnar i är den positivistiska medieteorin Uses & Gratifications, samt den modernare 

påbyggnadsteorin Uses & Grats 2.0 som fokuserarar på dagens framväxande medier. I 

undersökningen har en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning valts, där 

urvalet består av 222 personer från uppsatsförfattarnas bekantskapskretsar och 515 personer 

som svarat på enkäten via nätdejtingtjänster som publicerat undersökningen. I fokus ligger de 

656 personer som svarat att de någon gång har nätdejtat. Insamlad data har lagts in i 

statistikprogrammet SPSS och analyserats. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten 

av alla respondenter nätdejtar för att hitta kärleken. Variabeln kön blottar inte särskilt många 

nämnvärda skillnader, men avvikelserna är däremot större mellan åldrarna. Personer över 30 

år tenderar nämligen i högre grad att nätdejta med avsikt att hitta kärleken än vad de under 30 

gör. De respondenter som är under 20 år nätdejtar främst i syfte att fördriva tiden. Majoriteten 

av de som nätdejtat har träffat någon från en nätdejtingtjänst i verkligheten. Omkring hälften 

av dessa har blivit tillsammans med någon de nätdejtat och lika många har någon gång träffat 

en tillfällig sexpartner. Resultaten tyder också på att det finns skillnader mellan 

nätdejtingtjänsterna, främst i hur gamla medlemmarna är men också hur många de träffar i 

verkligheten och vad dessa möten leder till.  
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1. Inledning     

Att prata med och träffa människor på Internet via forum avsedda för dejting kallas i folkmun 

för nätdejting. Den här typen av interaktion är ett fenomen som fullkomligt exploderat de 

senaste åren. Enligt Svenska Dagbladet uppskattas idag cirka en miljon svenskar vara 

medlemmar på någon nätdejtingsida (Damberg 2014), och ännu fler har någon gång varit det. 

 

I takt med Internet och de smarta telefonernas utveckling erbjuds vi en uppsjö av olika 

dejtingtjänster - Tinder, Mötesplatsen.se, Badoo och Grindr för att nämna några. I skrivande 

stund utgör dessa kreativa urval av applikationer och tjänster en lika självklar del av vardagen 

som att flirta med någon på krogen. Tidigare har nätdejting förknippats med desperata personer 

som inte lyckats hitta en partner på “normalt” vis. Eftersom det förr ansågs som något fult som 

inte borde skyltas med fanns ett stigma kring fenomenet (Smith & Duggan 2013). Trots detta 

är nätdejting idag något var nionde svensk ägnar sig åt, och enligt nordiska Match.coms 

marknadschef Hanna Bergholm har vi svenskar tagit till oss nätdejting bättre än något annat 

land i världen (Dejting i P1 2012). Hon menar bland annat att det kan ha att göra med den 

stereotypa svenskens blygsamma inställning till att ta kontakt i sociala situationer, och därför 

trivs med den här typen av interaktion. Med runt en miljon nätdejtande svenskar har fenomenet 

aldrig tidigare varit så accepterat som det är idag. Nätdejtingen har utvecklats till en 

miljonbransch, och i dagsläget omsätter de största nätdejtingbolagen i Sverige cirka 300 

miljoner kronor (Stengård 2013). 

 

Sedan 1995 har dessa typer av tjänster funnits tillgängliga på nätet och idag finns många olika 

typer av nischer. Genom att surfa runt bland utbudet kan en hitta sidor som passar just de egna 

behoven. Det kan vara allt från sexuell läggning, yrke, speciella intressen till mindre specifika 

krav som att söka efter människor i sin geografiska närhet. Varje tjänst har sin egen inriktning 

där de använder sig av olika kreativa sätt att låta användaren ta kontakt med människor. Det 

vanligaste är att låta användaren presentera sig själv på sin egna personliga sida (med bild, 

ålder, fritidsintressen med mera) och därefter ge sig ut på jakt bland de andra profilerna för att 

hitta någon intressant att ta kontakt med. Då oftast genom att skicka skriftliga meddelanden 

eller genom chattfunktioner. Andra tjänster använder sig av “match making-funktioner” som 

parar ihop personer som de, enligt statistik, passar bäst ihop med (Dejting i P1 2012).  
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Dagens uppsjö av nätdejtingtjänster skyltar med mängder av bilder på lyckliga, kära människor 

som blivit tillsammans genom just deras medlemssida. Men är denna ”rosa-skimrande” bild 

representativ för fenomenet? Stämmer dessa föreställningar att det skulle vara så lätt att hitta 

kärleken? 

 

Utifrån våra personliga uppfattningar och även en tidigare utförd pilotstudie kring nätdejting 

på urvalet 18-30-åringar, som vi redogör för i kapitlet Tillvägagångssätt, har vi sett tendenser 

till att människor faktiskt även nätdejtar med andra motiv än att hitta en livspartner. Med dessa 

resultat och funderingar i åtanke fann vi det intressant att studera vilka primära motiv nätdejtare 

har på nätet, samt vad denna användning kan leda till. Letar användaren efter den sanna 

kärleken eller är det något annat som ligger till grund för användningen? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka människors användning av olika nätdejtingtjänster 

i avseende att kartlägga motiv och tillfredsställelse kring detta relativt nya tekniska fenomen. 

Vi vill även blotta samband mellan olika variabler som exempelvis ålder och kön för att dra 

slutsatser till vad eventuella skillnader i beteende beror på.     

 

1.2 Frågeställningar 

● Vad har nätdejting-användare för motiv till att använda sig av dessa tjänster?  

● Vilka typer av tillfredsställelser nås genom användningen?  

● Hur kan ålder, kön och typ av nätdejtingtjänst tänkas påverka användning och motiv?  

 

1.3 Avgränsningar  

För att det området som undersöks inte ska bli för brett väljer vi att inte inkludera skillnader 

mellan respondenter gällande geografi, klass eller etnicitet och inte heller attityder gentemot 

nätdejting. Vi har även valt att endast beskriva bakgrund om och jämföra de som i vår studie 

visade sig bli de fem mest populära nätdejtingtjänsterna. Detta motiverar vi genom tids- och 

resursbrist eftersom vi utför en explorativ pilotstudie.  

 

1.4 Disposition 

För att ge en tydlig bild av fenomenet nätdejting ges härnäst ett kapitel om fenomenet samt om 

de som i vår studie visade sig bli de fem mest populära nätdejtingtjänsterna. Detta följs av en 
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redovisning av den tidigare forskning och studier där vi hämtat inspiration och vetenskaplig 

grund till vår uppsats. Sedan följer ett teoriavsnitt där relevanta teorier för vår studie redogörs. 

Efter det beskrivs den metod vi valt att använda som består av en kvantitativ 

enkätundersökning, och varför just den är mest lämplig. I samma avsnitt presenteras även urval 

och tillvägagångssätt ingående. Därefter redovisas det resultat vi fått av enkäterna, både i form 

av text och genom olika tabeller. Avslutningsvis redogörs en analys av resultatet och en slutsats 

där vi sammanfattar allt det vi kommit fram till, samt förslag på framtida forskning.  

 

1.5 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrund till fenomenet nätdejting. Därefter redogörs för 

de, som i vår studie, blivit de fem mest populära nätdejtingsidorna.  

 

Den amerikanska studien “Couples, the Internet and Social Media” utförd av Princeton Survey 

Research Associates International från 2013, undersökte par, Internet och sociala medier. 

Studien visar att det endast är 5% av alla amerikanska par som faktiskt träffats på nätet, och 

forskarna menar att människor kanske har lite för stor tilltro till tekniken när det gäller att hitta 

kärleken. Fokus ställs även på amerikaners inställningar, attityder och förhållande till 

nätdejting där resultaten visar att mycket hänt sedan den första nätdejtingtjänsten lanserades på 

nittiotalet. Nätdejting har tappat mycket av dess tidigare stigma och är idag mycket populärt, 

samtidigt som det blivit allt mer accepterat. Studien visar också att en tredjedel av alla som 

nätdejtar faktiskt aldrig träffat någon i verkligheten via en nätdejtingtjänst. Samtidigt visar en 

svensk SIFO-undersökning från 2009, att hela 23% träffat kärleken via nätdejting, vilket 

därmed var det vanligaste sättet att inleda en relation på. Studien utfördes på uppdrag av 

Match.com där 1111 svenskar i åldrarna 25-60, som inlett en relation de senaste fyra åren, blev 

utfrågade hur de träffat sin partner (Carling 2010). Nästan var fjärde svenskt förhållande börjar 

alltså på nätet!  

 

1.5.1 Nätdejtingtjänster 

Tinder är en gratis nätdejtingtjänst som lanserades 2012 och är en applikation för smartphones. 

I appen får medlemmarna börja med att koppla samman Tinder med Facebook och genom detta 

omedelbart skapa sin användarprofil. Därefter anger de om de är intresserade av män och/eller 

kvinnor, inom vilket åldersspann, samt inom vilket avstånd sökandet ska ske. Bilder på 

personer visas och eftersom Tinder är synkat med Facebook syns även eventuella gemensamma 
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vänner. Efter att en medlem visats får användaren möjlighet att “swipa” - dra med fingret över 

skärmen - höger, vilket indikerar intresse, eller vänster, vilket indikerar ointresse för personen 

som visas. En matchning innebär att två personer markerat intresse för varandra, och bara då 

kan ta kontakt med den andra personen. Tinder existerar i 196 länder och har cirka 50 miljoner 

aktiva användare världen över (gotinder.com & Newall 2015). Någon uppgift om vilken 

målgrupp Tinder vänder sig till finns tyvärr inte att hitta. 

 

Happy Pancake lanserades 2007 och är en gratis nätdejtingtjänst som finns både på nätet och 

som smartphone-applikation. Användarna kan med hjälp av text och bild presentera sig på 

profilsidan, och sedan fritt kontakta de personer som verkar intressanta. Happy Pancake finns 

i Sverige, Norge och Finland och enligt deras hemsida har över 500 000 personer registrerat 

sig på tjänsten sedan starten. Inte heller här finns några uppgifter på vilka som är medlemmar 

på Happy Pancake eller om de vänder sig till en speciell målgrupp (happypancake.com).  

 

Match.com är en av de allra första nätdejtingtjänsterna som lanserades redan 1995 (brainz.org). 

Idag är det en av de största nätdejtingtjänsterna och finns i över 25 länder på åtta olika språk 

(Dejting i P1). Idén med Match.com är att para ihop människor som kan tänkas passa 

tillsammans. Utifrån en mycket detaljerad profil och mängder av frågor så “matchas” 

användaren ihop med personer som svarat så likt hen som möjligt. Efter att en match gjorts är 

det fritt fram att ta kontakt. Du måste vara betalande medlem om du vill kunna läsa och skicka 

mail, chatta och se vilka som gillar din profil. Ett månadspass kostar 299 kronor. Match.com 

anordnar även singelevent i de största städerna runt om i de länder där de är verksamma 

(Match.com Sverige). 

 

Badoo använder sig av samma typ av match-making som Tinder, med ett swipe-system (höger 

för intresse och vänster för ointresse). Men tillskillnad från Tinder är inte “sökandet” bundet 

till enbart den här funktionen. En kan också söka efter människor i närheten, eller efter intressen 

och få upp dessa i en lista samt skriva till vem en vill. Den är inte heller låst till enbart mobilt 

bruk, utan fungerar även i alla tänkbara medier med Internetfunktion. Badoo är en gratistjänst 

med över 273 miljoner användare och är verksam i 180 länder (badoo.com). 

 

Mötesplatsen.se är en nätdejtingtjänst som startade år 2001. Idag har de enligt sin hemsida över 

140 000 aktiva medlemmar i Sverige och Norge. På Mötesplatsen.se består medlemmarna av 

cirka 47% kvinnor och 53% män, och omkring 90% av dessa är över 25 år. Användare på 
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Mötesplatsen kan presentera sig själva med text och bild på sin personliga profilsida och även 

gratis besöka andra medlemmars profilsidor för att se deras bilder och presentationer. För att 

kunna ta kontakt med andra medlemmar behövs dock ett så kallat VIP-medlemskap som kostar 

299kr/månaden (motesplatsen.se). 

 

2. Tidigare forskning 

För att få en förståelse för nätdejtingfenomenet och partnersökande på Internet i olika 

avseenden redovisas i det här kapitlet en presentation kring tidigare forskning och studier på 

området.  

 

2.1 Kärlek och sex på Internet  

Pornsakulvanich et al. genomförde 2005 en undersökning där relationer på nätet studerades 

utifrån teorin uses & gratifications. Forskarna menar att det hyperpersonella perspektivet och 

teorin om social informationsprocess har förbisett påverkan av datormedierad kommunikation 

på det individuella planet. Detta bidrar till att vi inte fullt förstår hur de som känner ensamhet 

och ovillighet att kommunicera face-to-face använder denna typ av kommunikation som ett 

alternativ till nära relationer. Just denna ovisshet har studerats, hur människors sociala olikheter 

speglar deras beteende vad gäller relationer på nätet. 

 

Pornsakulvanich et al. tar även upp det mänskliga behovet att kommunicera med andra 

människor, och drar slutsatsen att det är den viktigaste anledningen till att vi använder oss av 

medierad kommunikation. Vi har alltså ett grundligt behov av att tillhöra ett sammanhang eller 

en grupp och att bli omtyckt av andra. Det gör det naturligt för oss att, exempelvis genom nätet, 

söka efter något som kan tillfredsställa det här behovet (Pornsakulvanich 2008:2). 

Anonymiteten på nätet gör det även möjligt för människor med rädsla för sociala sammanhang 

att uttrycka sig och skapa relationer med människor utan att behöva interagera med dem face-

to-face (Pornsakulvanich 2008:2). Sammanfattningsvis stödjer dessa resultat uses & 

gratificationsteorin, då den återspeglar att människor kommunicerar för att tillfredsställa sina 

behov. Detta producerar motiv som i sin tur påverkar medieanvändningen och resulterar i 

attityder och beteende (ibid 2008:105).  
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En studie med en liknande utgångspunkt är “Partner Search in the Digital Age” utförd av Aretz 

et al. på medieinstitutet Hochschule Fresenius i Köln 2010. Forskarna undersökte tyska 

nätdejtare med målet att undersöka deras psykologiska karaktärsdrag samt sociodemografiska 

egenskaper. De kunde sedan identifiera olika typer av användning i form av motiv, 

differentiella egenskaper och deras beteende kring nätdejtingfenomenet (Aretz et al. 2010: 8).  

Studien kunde visa ett samband mellan användarnas självkänsla, vikten av partnerskap och 

deras sociala sammanhang. Interaktionen mellan betydelsen av partner och självkänsla kunde 

dock bara ske för mycket utåtriktade människor. Resultaten visade även, vilket kan jämföras 

med Pornsakulvanich et als studie, att personer med låg självkänsla tenderade att dra fördel av 

nätdejtingtjänster i större utsträckning än människor med hög självkänsla. Människor med låg 

självkänsla utnyttjar chansen att på nätet kunna dölja sig bakom en skärm. Anonymitet och 

textbaserad kommunikation ger användaren en känsla av kontroll över situationen. Människor 

med hög självkänsla tillfredsställer i högre utsträckning sina kommunikationsbehov genom 

face-to-face-konversationer (Aretz et al. 2010:13f).  

      

Vad gäller analys kring motivtypologier visar resultaten från Aretz et als studie liknande 

resultat som Pornsakulvanich et al., alltså att människor som nätdejtar utgör en relativt 

heterogen population. Dessa personer har olika motiv eftersom de har olika karaktärsdrag. En 

blyg kontaktsökare motsvarar närmast en stereotyp bild som stödjer den så kallade social 

ersättnings-hypotesen, medan en ung tidsfördrivsflörtare istället använder fenomenet “bara för 

kul”, utan att på allvar titta efter en partner. För den lite äldre gruppen människor som söker ett 

stadigt partnerskap är en seriös nätdejtingtjänst av stor betydelse (2010:13f).  

 

Att både män och kvinnor använder Internet i erotiska och partnersökande ändamål visar en 

svensk studie (Danebeck 2006). Detta kontrasterar tidigare antaganden om att Internet i första 

hand skulle vara en manlig domän. I studien skiljde sig könen åt i det fall att män använder 

Internet för erotiska snarare än partnersökande syften, medan kvinnor ofta använder Internet 

för att flirta, men föredrar att använda det för att hålla kontakt med kärlekspartner/ sexpartner. 

Fler män än kvinnor använder Internet för att söka efter partners, besöka kontaktplatser och 

svara på sexannonser. Både män och kvinnor använde nätet för att chatta med andra i lika hög 

grad. Danebeck hävdar dock att kön är en otillräcklig variabel för att förklara kärlek och 

sexualitet på Internet, och att minst en ytterligare variabel är nödvändig; ålder. Studien visade 

att mäns lust att titta på erotik minskade med åldern. Att använda Internet i avseende att hitta 
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en partner ökade för båda könen med åldern upp till 49 år för att sedan minska något för 

personer över 50 år (Danebeck 2006:59 ff).  

 

2.2 Valfrihetens paradox 

En bok som inte direkt behandlar nätdejting men som ändå kan komma att bli relevant för den 

här studien är “The Paradox of Choice”, där Barry Schwartz redogör för ett av de största 

mysterierna i det moderna livet - Varför är det så att depressioner ökar i samhällen där 

individerna erbjuds allt mer frihet och fler val än någonsin tidigare? Schwartz har studerat 

mängden av val vi ställs inför i vår vardag och jämfört studier som utförts kring hur människor 

beter sig när de har för mycket att välja mellan. Medan den konventionella visdomen säger att 

en bredare valfrihet medför större nytta hävdar Schwartz motsatsen, och argumenterar att 

överflödet av val i dagens Västvärlden faktiskt gör oss olyckligare.  Han menar vidare att 

oändlig valfrihet är förlamande och ansträngande för det mänskliga psyket. En ökande yttre 

frihet kan alltså leda till en inre ofrihet. Det får oss att ha orimligt höga förväntningar, 

ifrågasätta våra val innan vi gör dem och skylla våra misslyckanden helt och hållet på oss själva 

(Schwartz 2004). 

 

2.3 Undersökningens relevans 

Vid läsning av tidigare forskning har vi märkt att majoriteten av forskningen fokuserat på 

attityder gentemot nätdejting. Få studier har riktat in sig på användning utifrån variabler som 

ålder och kön och vad medlemmarna själva anser sig ha för skäl till nyttjandet av 

nätdejtingtjänster. Någon studie som jämfört beteende hos medlemmar på olika tjänster har 

heller inte, vad vi kan se, utförts. Vi menar med detta att det råder ett glapp i forskningen och 

att det därför finns ett behov av att studera detta område närmare.  
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3. Teoretisk ram 

För att kunna föreslå förklaringar till hur människor använder sig av nätdejting är en teoretisk 

ram nödvändig. Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter vi anser vara mest lämpliga 

för vår studie och därför valt att använda.  

 

3.1 Uses & Gratifications  

Uses & Gratifications (U&G) är en teori som fokuserar på människors användning, motiven 

till användningen och vad som erhålls av den. De ledande frågorna är således varför en person 

använder ett visst medium och vad denne får ut av det. Centralt i U&G-teorin är motiverat 

beteende och engagemang med fokus på en aktiv publik som väljer selektivt från medieutbudet. 

Motivationen är en nyckelkomponent eftersom det påverkar det selektiva och aktiva sätt i vilket 

vi deltar i kommunikation och de möjliga resultat vi får ut av dessa möten (Rubin 2009:150). 

Vad som ger tillfredsställelse, de behov som behöver tillfredsställas och hur mycket som 

behövs, skiftar förstås från person till person och kan vara av både social och psykisk karaktär. 

Ju mer innehållet talar till individen, desto större chans är det att hen väljer det (Windahl et al 

2009:198).  

 

Enligt Blumler, en av de tidiga anhängarna till teorin, inkluderar publikaktivitet användbarhet 

(människor använder media), intentionalitet (motivation kontrollerar mediaexponering), 

selektivitet (individuella intressen och preferenser leder till val av medier och beteende) och 

ogenomtränglighet (det är mindre sannolikt att medier influerar egensinniga publiker) (Rubin 

2009:150). Blumler och Katz utformade följande U&G-modell: 

 

“(1) The social and psychological origins of (2) needs, which generate (3) expectations 

of (4) the mass media or other sources, which lead to (5) differential patterns of media 

exposure (or engagemant in other activities), resulting in (6) need gratifications and (7) 

other consequences, perhaps mostly unintended ones.”  (Windahl et al. 2009:198). 

 

Behov och motiv till varför vi väljer att konsumera vissa medier varierar, som tidigare nämnt. 

Men enligt McQuails et al finns det fyra olika dimensioner som är de allra vanligast 

förekommande sociala och psykologiska motiven till mediekonsumtion (2009:199): 

1. Information: sökandet efter information, lärande 

2. Personality: få större självkännedom, stärka värderingar 
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3. Integration and Social Interaction: relatera till andra, skapa en bas för sociala 

sammanhang, lära sig sociala koder 

4. Entertainment: slappna av, rymma från verkligheten, uppfylla sexuella behov 

Mediekonsumtion börjar alltså, enligt McQuails, i ett behov hos användaren (till exempel 

informationssökande eller avslappning), som sedan slutar i en tillfredsställelse då behovet är 

uppfyllt. Mottagarens motiv att ta del av ett visst medium behöver alltså nödvändigtvis inte 

vara densamma som sändaren hade för avsikt (2009:199). Windahl et al. hävdar vidare att det 

som styr mottagarna är deras uppfattning om resultatet av deras mediekonsumtion. Teorin om 

värdeförväntning på medieanvändning är ett tillvägagångssätt för att ta reda på vilket innehåll 

som är relevant för att nå tillfredsställelse (Windahl et al. 2009:200). 

                    

En vanligt förekommande kritik mot U&G är att bilden av den aktiva publiken aldrig 

ifrågasätts. Kritiken grundar sig i att denna bild inte överensstämmer med verkligheten, då 

individernas selektivitet inte i så pass hög grad kan bestämma publikens medieval. Istället har 

det, enligt teorin, självmedvetna mediebeteende som speglas i publiken ifrågasatts (Ruggiero 

2000:11). Andra kritiker har hävdat att teorin är alldeles för publikcentrerad och inte behandlar 

hur själva tekniken kan påverka människors val av - och tillfredsställelser erhållna från- medier 

i sig (Ruggiero 2000).  

 

3.2 Uses & Grats 2.0 

Förr hänvisade begreppet “media” till endast en handfull typ av masskommunikationsverktyg, 

såsom radio, TV, film och tidningar. Dagens uppfattning om media är bredare då spridningen 

av ny kommunikationsteknik på senare tid varit massiv. Idag finns ett överflöd av mediaenheter 

(smarta telefoner, robotar etcetera), kanaler (Internet, kabel), till kanalplatser (sociala nätverk, 

webbplatser) vilket ger användarna möjlighet att inte bara interagera med dessa medier, utan 

också interagera genom dem för att kommunicera med andra användare (Sundar & Limperos 

2013: 505).  

                  

U&G 2.0 är en modern och mer aktuell form av originalteorin med samma namn men som 

istället fokuserar på dagens framväxande medier. Den utmanar föreställningen att all form av 

tillfredsställelse bekräftas av medfödda behov, och föreslår att uppkomsten av medieteknik kan 

forma användarnas behov, vilket ger upphov till nya och särskiljande strukturer av 

tillfredsställelse (Sundar & Limperos 2013).  
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Sundar och Limperos menar att i och med Internets framväxt har konceptet om en “aktiv 

publik” nått sin höjdpunkt. Begreppets mening har stadigt flyttats från att ha varit ett antagande 

till att bli en uppenbar verklighet. Internets publik är så aktiva nu att vi sällan hänvisar till dem 

som "publik" utan istället kallar dem “användare” (ibid: 504 ff).   

 

Författarna hävdar och kritiserar att fokus för U&G-studier oftast inte ligger på tekniken av 

mediet i sig och att en stor del av forskningen styrs av lärosatser och traditionella U&G-

forskningsmetoder. Med tanke på detta är det troligt att vår förståelse av nya typer av 

medieanvändning domineras av socialpsykologiska faktorer snarare än medierelaterade 

aspekter. Sundar och Limperos vill med detta i åtanke vidareutveckla möjligheten att själva 

tekniken skulle kunna vara ansvarig för att skapa nya tillfredsställelser (2013:506f). De menar 

med detta att varje teknisk aktionsmöjlighet stimulerar unika uppsättningar av 

tillfredsställelser, även om många av dessa uppsättningar ännu blivit outnyttjade. De hävdar att 

det finns extremt många och spridda tillfredstyper och kritiserar ihop-klumpandet av dessa till 

några få breda grupper. Denna integrering av typologier verkar öka men blir det mest snåla 

sättet att tillämpa U&G-forskning på ny kommunikationsteknik. Sundar och Limperos anser 

att tilltron till dessa breda generaliserade kategorier och befintliga åtgärder kan fördunkla vår 

förmåga att förstå nya potentiella former av tillfredsställelse. En av U&G-teorins styrkor är 

dess flexibilitet som tillåter oss att på ett induktivt sätt förstå varför människor använder medier 

(ibid:517). 

                    

Behoven som blir uppfyllda av olika mediala handlingsmöjligheter kan uppdelas i syfte att 

föreslå konkreta tillfredsställer som faktiskt fungerar motsvarar de behoven snarare än någon 

generell kategori av dessa.                                                                              

 

Sundar och Limperos rekommenderar avslutningsvis framtida U&G-forskare att anpassa sina 

studier efter den miljö som studeras och vad som är möjligt att inom den kombinera den 

traditionella betoningen på rent sociala och mentala behov med teknikdrivna behov 

(2013:521f).   

 



13 

4. Metod - Datainsamling: Enkäter  

I följande kapitel redovisas och motiveras den metod som användes vid datainsamlingen. 

Tillvägagångssätt, utformning, urval och etik kommer även att presenteras och diskuteras. 

 

För att genomföra denna studie har vi valt att använda en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Det anses vanligen vara den mest passande metoden för att studera 

människors attityder eller beteenden då en kombination mellan informationsinsamling genom 

utfrågningar och en modern teknik för populationsurval görs. Den ger även en övergripande 

blick av användarnas vanor och motiv, vilket leder till att en kan generalisera en del av 

allmänheten. I synnerhet har dessa typer av undersökningar blivit så populära inom forskning 

eftersom en redovisning av procentsiffror utstrålar objektivitet och rationalitet. Centralt för 

kvantitativa metoder är tanken om att mängden har betydelse. En kvantitativ metod underlättar 

för jämförelser och kan ge förklaringar till orsakssamband. Den troligen vanligaste varianten 

inom det kvantitativa metodfältet utgör en så kallad surveyundersökning, med andra ord 

enkätundersökningar (Johansson 2010:87f). 

 

Kritik mot denna typ av metoder har dock riktats mot att de kan leda till övermätning och 

överkvantifiering eftersom de sociala företeelserna som undersöks blir sönderdelade i sådana 

element som passar mätinstrumenten. Detta kan bidra till att de tappar sin ursprungliga 

innebörd (ibid 2010:87).  

 

För att studien ska anses tillförlitlig krävs en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar 

i grund och botten om undersökningens pålitlighet och svarar därmed på frågan: “Kan vi lita 

på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade förhållanden 

som möjligt?” (Eliasson 2010:14). Reliabiliteten avgörs av hur mätningarna är genomförda och 

hur noggrant dessa har bearbetats. Ju högre reliabiliteten är, desto bättre förutsättningar för en 

hög validitet. Validiteten handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som avses mätas 

och svarar på frågan: “Kan vi räkna med att undersökningen är giltig - att den verkligen mäter 

det vi vill att den ska mäta?” (ibid 2010:16). För att validiteten ska bli så hög som möjligt krävs 

en hög reliabilitet, eftersom den är beroende av vad undersökningen mäter.  

 

För att vår undersökning ska anses så pålitlig som möjligt har vi försökt öka reliabiliteten 

genom att förbereda undersökningen utförligt. Vi har dels använt oss av en pilotstudie, där vi 
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testat frågor om de fungerat i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. Detta för att få 

fram så tydliga frågor som möjligt. Vi har även arbetat med variablerna och använt oss av en 

del återkommande frågor i enkäten, exempelvis “Varför nätdejtar du inte längre?” om 

respondenten svarat att denne slutat nätdejta. Vi har också utformat en del frågor som 

påståenden om motiv där den tillfrågade ska ange hur mycket denne instämmer. Detta 

återkommer senare i form av flervalsalternativ där det främsta skälet till att nätdejta ska 

markeras. 

 

Vi har försökt uppnå en hög validitet genom att främst sträva efter en hög reliabilitet då 

validiteten aldrig kan bli bättre än reliabiliteten (ibid 2010:16). Vi har dessutom utformat 

enkätfrågorna efter modeller från våra valda teorier för att få så bra grund i dem som möjligt. 

 

4.1 Utformning av enkäter 

Eftersom enkätens syfte var att blotta nätdejtares användningsvanor och motiv utformades 

enkätens frågor med inspiration från Uses & Gratifications-teorin, Bradburn et als checklista 

om att ställa frågor kring attityder och beteende (Bradburn et al, 2004:118) samt McQuails 

teorier kring användares motiv till användning (Windahl et al, 2009:198). Dessa är följande: 

sökande efter information, skapande av en personlig identitet, integrering och social interaktion 

och underhållning. (Windahl et al. 2009:199).  

 

Utgångspunkten till flersvarsalternativen och kryssfrågorna togs från McQuails teorier, men 

utformades även enligt vad vi anser vara rimliga motiv utifrån just detta specifika 

medieformatet. Dessa frågor gav ett påstående där respondenten fick svara på en skala 1 till 4 

(där en 4 innebar ‘Stämmer helt’, och 1 ‘Stämmer inte alls’) hur mycket påståendet stämmer 

överens med dennes nätdejtinganvändning. Denna skala innebär att respondenten blir tvungen 

att ta ställning till påståendet. Ett “neutralt” alternativ valdes alltså bort då det kan vara 

svårtolkat, och fyllas i av ren lathet. 

 

Då en av studiens frågeställningar var att kartlägga respondenternas primära motiv till 

användningen av nätdejting utformades en flervalsfråga som löd: “Vilket är ditt främsta skäl 

till att nätdejta?”. Här fick deltagaren välja ett av de alternativ som användes som påståenden 

ovan i enkäten (i skala från 1-4). Bland dessa fanns “tidsfördriv”, “hitta kärleken” osv. Genom 

denna fråga kunde vi vid resultatgenomgången enkelt se vilket motiv som var allra mest 
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populärt. Alternativet övrigt (där en kunde fylla i ett eget svar) fanns även tillgängligt om våra 

alternativ inte skulle passa för respondenten.  

 

Eftersom det även är intressant att undersöka huruvida ålder och kön kan tänkas påverka 

användningen ville vi att respondenterna skulle ange dessa variabler vid påbörjad enkät. Han, 

hon, hen eller annan fanns som alternativ för respondenten då dennes kön skulle anges. Vi 

valde att använda oss av fyra olika “könskategorier” då det kan finnas deltagare som inte vill 

identifiera sig som en hon eller han.  

 

Respondenten kunde därefter ange sin ålder utifrån åtta olika ålderskategorier. Under 18, 18-

20, 21-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60 och Över 60. Vi valde att göra dessa kategorier eftersom 

det helt enkelt skulle bli lättast att analysera resultatet i SPSS enligt denna modell. Att genom 

färdiga kategorier låta respondenten ange vilken åldersgrupp personen tillhör underlättar hela 

processen. Detta är också anledningen till att vi i de flesta fall har ställt frågorna som flervals 

eller kryssfrågor. 

 

En annan tanke som dök upp under arbetets gång var att den typ av nätdejtingtjänst som 

användes skulle kunna tänkas påverka på vilket sätt användarna nyttjar tjänsten. Därför fick 

respondenten välja mellan ett urval av olika nätdejtingtjänster och kryssa i den eller de tjänster 

personen hade använt sig av. Vi kunde genom detta undersöka eventuella korrelationer mellan 

nätdejtingtjänst och användning när vi analyserade resultatet. 

 

Eftersom vår målgrupp är människor som använde sig av nätdejting eller någon gång har använt 

sig av denna typ av tjänster, valde vi att tidigt försöka sålla bort de som inte tillhörde 

målgruppen. Genom frågan “Har du någonsin använt dig av nätdejting?” avslutades enkäten 

för de som angivit svaret “Nej”. Denna grupp räknas som ett bortfall. Innan deras svar 

skickades in ombads deltagaren att svara på frågan Varför har du inte nätdejtat?. Genom denna 

fråga kunde vi blotta vissa människors fördomar gentemot fenomenet samt andra anledningar 

till varför en inte använder sig av tjänsterna.  

 

För att se över hur användningsfrekvensen såg ut bland respondenterna fanns en fråga där de 

nätdejtande fick kryssa i hur ofta en använde sig av sin nätdejtingtjänst. Alternativen som fanns 

att välja mellan var “Varje dag”, “Flera gånger i veckan”, “En gång i veckan”, “Någon gång i 

månaden”, “Mer sällan” och “Nätdejtar inte längre”. Om respondenten kryssade i det 
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sistnämnda ställdes en följdfråga på varför en inte använder tjänsterna längre. På sätt kunde vi 

även hitta den vanligaste anledningen till att människor slutar nätdejta. 

 

Inom den här typen av användningsområde är det även intressant att veta hur vanligt det är att 

användarna faktiskt träffas på “riktigt” efter skapad kontakt på en nätdejtingsida. Frågan “Har 

du träffat någon från en nätdejtingtjänst i verkligheten?” ställdes som en flervalsfråga där 

respondenten kunde välja mellan “Ja, fler än en gång”, “Ja en gång” och “Nej”. De personer 

som angav svaret “Nej” ställdes inför en följdfråga där de ombads att svara på varför de inte 

träffat någon. Vi kunde på så sätt finna de vanligaste anledningarna till varför människor inte 

träffas på nätdejtingtjänster. Därefter ställdes frågan, till de som angivit att de träffat någon, 

hur många de har träffat. Vi valde att skapa alternativ för att respondenten inte skulle behöva 

ha så många att välja mellan om vi hade angivit siffrorna enskilt. 

 

“Upplever du att människor du träffat i verkligheten överensstämt med hur du tolkat dem på 

nätdejtingtjänster?” ställdes i första hand av ren nyfikenhet då vi ansåg att det skulle vara 

intressant att undersöka i vilken mån överensstämmelsen med den förutfattade bilden av en 

människa stämmer innan ett möte i verkligheten.  

 

Frågorna “Har du träffat en tillfällig sexpartner via en nätdejtingtjänst?” och “Har du blivit 

tillsammans med någon via en nätdejtingtjäntst?” utformades som Ja och Nej-frågor, med syfte 

att kartlägga hur många som faktiskt träffar någon som de är intima med.  

 

Allra sist i enkäten ställdes frågan huruvida respondenten nu befann sig i ett förhållande som 

börjat via en nätdejtingtjänst. Detta var en aspekt av intervjuförfarandet som vi lade till mest 

för att avsluta enkäten på ett trevligt och bra sätt. 

 

I Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design menar författarna att det 

viktigaste dels är att formulera enkätfrågorna så specifika och tydliga som möjligt, att undvika 

frågor med eventuellt flera svar samt att vara medveten om att frånvaron av svar kan få 

dramatiska effekter på resultatet (Bradburn et al 2004:118f). Människors attityd till ett ämne 

kan vara avgörande för hur de väljer att agera - positivt inställd till ett varumärke, mindre 

benägen att tro något dåligt om det (ibid 2004:122). Dessutom är det skillnad på åsikt och 

attityd. En åsikt kan lätt avslöjas genom en fråga, men en attityd är djupare förankrad. Det finns 

tre komponenter till en attityd - övertygelser kring ett ämne (tror jag att nätdejting fungerar?), 
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utvärdering (tycker jag om att nätdejta eller inte?) och beteende (hur ofta nätdejtar jag?). 

Attitydfrågor handlar om övertygelser och utvärderingar (ibid 2004:121f.).   

 

Generellt är det vanligast att i enkätundersökningar främst använda sig av slutna frågealternativ 

eftersom de blir lättare att processa. Det är eventuellt att föredra öppna frågor när ett visst 

beteende studeras eftersom respondenterna själva kan fylla i svar som individuellt stämmer in 

på dem. (Bradburn et al. 2004:103). Vi valde att främst använda oss av slutna frågealternativ 

eftersom vi ville göra en relativt omfattande undersökning med många respondenter. Öppna 

svar är som tidigare beskrivits svårare att sammanfatta och blir då mer tidskrävande. Samtliga 

frågor gjordes obligatoriska då en så hög svarsfrekvens som möjligt är önskvärd. 

 

Enkäten är skapad och utskickad på Internet eftersom det är det smidigaste och snabbaste sättet 

att sprida den på och att generera så många svar som möjligt. Respondenterna kan då nå den 

på vilken plats som helst. 

 

4.2 Urval 

Ett av de första och viktigaste momenten inför en kvantitativ enkätundersökning är 

bestämmandet av populationen, alltså den grupp människor studien vill uttala sig om. För att 

sedan kunna generalisera den populationen måste ett urval göras, de människor som faktiskt 

undersöks. För att nå urvalet är det nödvändigt att ha en urvalsram, alltså det register där 

populationen finns tillgänglig. En problematik som kan uppstå i detta tidiga stadium är hur väl 

urvalsramen täcker populationen. De fallen där urvalsramen är större än populationen kallas 

övertäckning, och det motsatta undertäckning sker när studien tvärtom, inte når hela den 

population en avser uttala sig om (Johansson 2010:87ff).  

 

För att genomföra denna studie har vi tillämpat ett slags kombinerat urval. Dels valde vi att nå 

respondenter via ett så kallat bekvämlighetsurval, där vi frågat människor i våra egna 

umgängeskretsar att delta i enkätstudien. Enkäten publicerades på uppsatsförfattarnas 

Facebook-konton. Vi bad även andra dela den via deras konton för att få ett bredare åldersspann 

och geografisk spridning. Svarsfrekvensen genom den här typen av urval ses ofta som hög då 

en vanligtvis kan förlita sig på att ens vänner och bekanta svarar. 

 

Vi är väl medvetna om att denna typ av urval kan te sig problematisk eftersom den inte blir helt 

representativ för populationen. Dock ser vi på denna uppsats som en explorativ pilotstudie och 
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menar att detta urval varit nödvändigt att tillämpa för att genera så pass många svar på kort tid. 

I en mer omfattande fördjupad studie hade ett bekvämlighetsurval sannolikt undvikits för att 

kunna spegla populationen så representativt som möjligt.  

 

Då den population vi har för avsikt att uttala oss om är människor som nätdejtar eller någon 

gång har nätdejtat tog vi kontakt med nätdejtingtjänster och bad dem publicera enkäten på sina 

hemsidor. De sidorna som valde att hjälpa oss var Mötesplatsen.se, Mazily, Maybe och Happy 

Pancake vilka genererade olika många respondenter.  

 

4.3 Etik 

Då ens kärleksliv kan anses som ett privatärende ville vi att deltagarna skulle känna sig trygga 

att delta i studien och lät därför varje deltagare vara anonym. De enda uppgifter de behövde 

lämna om sig själva var ålder och kön, då vi ville undersöka huruvida dessa variabler skulle 

kunna påverka användarnas användning och tillfredsställelse. 

 

Önskvärt när en genomför en studie är förstås också att alla skall känna sig representerade och 

respekterade. Då vi är medvetna om att verkligheten inte alltid behöver vara svart eller vit ville 

vi även lyfta fram de deltagare som inte vill identifiera sig som en hon eller han, och därför 

valde vi att använda oss av fyra “könskategorier” - han, hon, hen och annan. Hen är förvisso 

könsneutralt men kan ändå anses otillräckligt för vissa människor och eventuellt något som de 

inte vill klassificera sig som. Därför ansåg vi att alternativet “annan” skulle finnas för dem som 

kanske inte kände att de ville uppge sitt kön eller att det inte fanns en kategori som passade just 

dem. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Innan uppsatsarbetet påbörjades utfördes en pilotstudie för att ringa in möjliga hypoteser som 

kunde användas till grund för kandidatuppsatsen. Till pilotstudien tillämpades ett så kallat 

bekvämligtsurval, där 22 respondenter i åldrarna 18-30 valdes från uppsatsförfattarnas egna 

umgängeskretsar. Undersökningen utformades som en elektronisk enkät som skickades ut via 

Facebook. Syftet med pilotstudien var att komma underfund med vilka frågor som fungerade 

väl respektive mindre väl i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Frågorna 

reviderades senare för att göras så tydliga och välformulerade som möjligt.  
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Som nämnt ovan bestod urvalet av två grupper, dels de som svarat på enkäten som lagts ut av 

författarna eller delats av författarnas Facebook-vänner, och dels de som tagit del av enkäten 

från de kontaktade dejtingtjänsternas Facebook-sidor eller hemsidor.  

 

Grundidén till hur vi skulle nå nätdejtare var från början att publicera enkäten på ett tiotal 

nätdejtingtjänsters Facebook-sidor. Detta visade sig bli mer problematiskt än vad vi först trott 

eftersom allt innehåll som inte publicerades av ägaren till sidan hamnade under en sidorubrik 

som kallades “visitors posts” och alltså inte syntes särskilt bra. Vi valde då att kontakta samtliga 

av dessa tjänster utanför Facebook för att fråga om de ville hjälpa oss med att samla in 

respondenter genom att publicera enkäten. Vi hade en del svårigheter med att hitta 

kontaktuppgifter till de tjänster som vi valt, och dessutom var det många som svarade nej eller 

inte svarade över huvud taget. Fyra nätdejtingtjänster svarade att de var positiva till detta och 

gärna publicerade enkäten i utbyte mot att de fick ta del av resultatet. Dessa var som tidigare 

nämnt Mötesplatsen.se, Mazily, Maybe och Happy Pancake.   

 

Innan vi utförde undersökningen hade vi en tanke om att inte lägga någon vikt vid 

respondenternas sexuella läggning. Dock har det från vår sida omedvetet blivit att analysen i 

vissa fall präglats av en heteronormativ syn på dejting, då resultatet från vissa frågor kunde 

urskilja vissa mönster som lutade åt det hållet.  

 

Termen ”kärlek” är någonting som förekommer ofta i samband med nätdejting. Vi har tolkat 

ordet kärlek som en stark känsla av fysisk och psykisk attraktion mellan två människor. Att 

nätdejta med motivet ”Hitta kärleken” är alltså i den här uppsatsen synonymt med en persons 

längtan att träffa någon som besvarar den här typen av känsla.   

 

Att analysera data med hjälp av ett dataprogram underlättar arbetet i hög grad (Eliasson 

2010:36). Analysen av vår insamlade data har gjorts i statistikprogrammet SPSS för att studera 

signifikans och samband. De typer av data-analyser som använts är främst korstabeller, vilket 

är en bivariat och multivariat analys med signifikationstest där två variabler korsas med 

varandra. Dessa tabeller har undersökts ihop med Cramer’s V, ett associationsmått på 

sambandet mellan två nominala variabler baserat på Chi-square (Bohrnstedt & Knoke 

1988:309f), exempelvis variabeln ålder och vilket primärt skäl till nätdejting som angivits. En 

annan typ av tabeller som använts är de som mäter medelvärde utifrån variabeln ålder, vilka 
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får ett Eta-värde; ett mått på icke-linjär samvariation mellan en diskret och en kontinuerlig 

variabel (ibid 1988:234f).  

 

5. Resultatredovisning 

I det här kapitlet redovisas de resultat som vi ansåg vara mest relevanta från vår insamlade 

data i avseende att kartlägga nätdejtingmedlemmarnas användning, motiv och 

tillfredsställelse. Detta redovisas genom text och tabeller.  

 

I studien som uppsatsen bygger på deltog 731 personer. 75 av dessa angav att de aldrig använt 

sig av nätdejting och anses därmed som ett bortfall. Det vill säga att det är de 656 nätdejtande 

respondenternas svar som kommer att ligga i fokus.  

 

5.1 Kartläggning av användning 

I det här avsnittet redovisas resultat gällande respondenternas användning. Främst har vi 

undersökt i vilken utsträckning de tillfrågade uppskattningsvis använder sig av 

nätdejtingtjänster, vilka motiv de menar sig ha, samt vilka intentioner de har med 

användningen.  

 

I tabellen som följer redovisas respondenternas nätdejtingvanor, hur ofta de uppskattningsvis 

använder sig av sin nätdejtingtjänst i förhållande till vilken ålderskategori de tillhör. Den grupp 

som verkar nätdejta allra mest frekvent är personer i åldern 41-50 där majoriteten, 56,6%, 

angivit att de använder sig av sin tjänst varje dag. Vid 26-30 och uppåt verkar antalet personer 

som nätdejtar varje dag ligga mellan 40% och 50%. Nästan hälften av alla i dessa åldrar 

nätdejtar alltså varje dag. I de två yngre grupperna tycks de flesta istället välja alternativet flera 

gånger i veckan, och nästan en tredjedel i kategorin 21-25 anger att de inte nätdejtar längre. 

Det här resultatet visar bland annat att personer i de högre ålderskategorierna tenderar att 

använda sig av sina nätdejtingtjänster oftare än de yngre, som i större utsträckning slutar 

nätdejta. 
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Tabell 1: Korstabell av variablerna Hur ofta och ålder 

 

 

För att kartlägga bakomliggande anledningar till varför människor väljer att sluta nätdejta 

ställdes en öppen fråga till dessa 28,7%: “Varför har du slutat nätdejta?”. Av de svar vi fick in 

kan det vanligaste motivet identifieras, nämligen att dessa personer befinner sig i ett 

förhållande. Annars var det vanligt att respondenten gav upp sitt nätdejtande då de fått dålig 

respons eller för att de tröttnat på antingen ”dejtingkulturen” eller människorna som tar del av 

den (se bilaga 21, s.59) 

 

Ett likartat resultat fick vi då vi ställde en liknande fråga till de icke-nätdejtande personerna om 

varför de aldrig har nätdejtat. 38% angav även här att de inte vill använda sig av den här typen 

av tjänster då de ingår i ett monogamt förhållande, och därför inte har något behov. Därefter 

var det även väldigt vanligt förekommande att fördomar gentemot nätdejting hindrat människor 

från att använda sig av dessa typer av tjänster. 24%  hade angivit svar såsom “Jag tycker inte 

att det känns äkta” eller “Gillar inte kulturen” etcetera (se bilaga 22, s.61) 
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5.1.1 Främsta motiv 

På nästa sida presenteras en korstabell som visar de tillfrågade personernas främsta motiv till 

att de har nätdejtat sett i förhållande till vilket kön de angivit. Procenten räknas därför inom 

gruppen kön och inte hela svarsfrekvensen. Inom grupperna Hen och Annan är det sammanlagt 

tre respondenter, vilket är skälet till att vi har valt att inte lägga något vikt vid för det här 

resultatet. Det är alldeles för få deltagare för att kunna dra några slutsatser kring deras svar. Till 

höger i kolumnen “Total” visas den sammanlagda frekvensen av respondenternas främsta skäl 

till att nätdejta. Som resultatet visar var det att träffa kärleken som var det överlägset mest 

populära motivet, då majoriteten angivit detta som primär anledning till att nätdejta. Därefter 

var det 7,6% som använder nätdejting i första hand som tidsfördriv, och 6,1% för att få kontakt 

med nya människor.  

 

I förhållande till kön ser vi att det primära målet med nätdejting inom de två största “köns-

grupperna” (han och hon) är att träffa kärleken. Dock var det fler procent män som angivit 

kärleken som det primära målet jämfört med kvinnor. Kvinnor tycks i större utsträckning 

använda det som tidsfördriv men däremot anser fler män att den största anledningen till att de 

nätdejtar är att få träffa tillfälliga sexpartners. Sammanfattningsvis visar det sig dock att är 

skillnaden mellan könen inte är särskilt påtaglig. Detta syns även i värdet på Cramer’s V=0,167, 

vilket betyder att variabeln främsta motiv och kön endast har ett måttligt starkt samband (Ross 

2015 & Zaiontz 2015). 
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Tabell 2: Korstabell av variablerna Främsta skäl och Kön 

 

 

I nästa tabell syns användarnas främsta skäl till nätdejting i förhållande till vilken åldersgrupp 

de tillhör. Att finna kärleken är störst i alla åldersgrupper förutom inom 18-20 då tidsfördriv 

var störst följt av nyfikenhet. För de lite äldre 21-25-åringarna blev “Hitta kärleken” störst och 

“Tidsfördriv” sjönk. För samtliga ålderskategorier över 26 är “Hitta kärleken” en ständig 

majoritet som alltid var över 60%. Att Cramer’s V = 0,2 betyder här att sambandet är starkt 

(Ross 2015 & Zaiontz 2015). 
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Tabell 3: Korstabell av Främsta skäl och Ålder

 

 

5.1.2 Medelvärden av påståenden 

Här redovisas medelvärdet av de frågor som var utformade som påståenden, och då i 

förhållande till användarnas ålder. Dessa enkätfrågor skulle besvaras enligt en skala från 1 - 

4 där 1=stämmer inte alls och 4=stämmer helt. Vi har valt att tolka 2 som ett ungefärligt 

“Stämmer ganska dåligt” och 3 som “Stämmer ganska bra”. Då 2,5 är medianen för skalan 

1-4, har vi tolkat det som brytningspunkten där åsikterna går isär. Under 2,5 = håller inte med. 

Över 2,5 = håller med. 

 

Svaren visar tendenser att ju äldre respondenterna är desto mindre benägna är de att nätdejta 

för att fördriva tiden. Detta kan ses i tabell B9 (s.54) då medelvärdet för påståendet “Jag 

nätdejtar för att fördriva tiden” var allra högst (3,3) i åldersgruppen 18-20 år. De yngsta i 

studien håller alltså i ganska hög grad med att de nätdejtar som en typ av tidsfördriv. Efter 20 

tappar det medhåll för varje ålderskategori och allra lägst medelvärde har de 60 år och över 

svarat, 1,79.  
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På påståendet “Jag nätdejtar för att få bekräftelse” (se tabell B10, s.54) hamnar det starkaste 

medelvärdet i åldersgruppen 18-20 år (2,52), följt av 21-25åringarna med ett medelvärde på 

2,48. Detta innebär att de yngsta ställer sig ganska neutralt till påståendet då värdena är väldigt 

nära 2,5 och stämmer sig varken med eller emot. I åldrarna över 25 var samtliga medelvärden 

under 2, vilket visar att ju äldre respondenterna blir desto tydligare blir det att de inte håller 

med om att de nätdejtar som ett sätt att få bekräftelse.  

 

Motivet hitta kärleken tenderar att vara populärt i alla åldrar över 20. De runt 18-20 har 

nämligen medelvärdet 2,26, vilket visar på att de inte helt håller med påståendet, utan snarare 

att det “stämmer ganska dåligt” eller att de ställer sig relativt neutralt. Mellan 30-50 verkar det 

dock var allra flest som håller med att de nätdejtar i kärlekssyfte, då medelvärdet för dessa 

grupper är över 3,6 (se tabell B11, s.55). 

 

Av alla som använt sig av en nätdejtingtjänst så har alla åldersgrupper angivit att de har 

intentionen att träffa någon på “riktigt” (se tabell B12, s.55). Lägst är det dock i gruppen 18-

20 åringar med medelvärdet 2,67, vilket kan ses som ganska neutralt. Starkast bland de 

tillfrågade är det för personer mellan 31-40 och 41-50  år, då medelvärdet var som högst med 

3,73 respektive 3,72.  

 

Påståendet “Jag nätdejtar för att träffa tillfälliga sexpartners” är mindre populärt (se tabell B13, 

s.55). Ingen av ålderskategorierna håller med om att detta konstaterande skulle stämma då allas 

medelvärden låg väldigt långt under 2,5. Allra lägst är det bland 18-20 och över 60 då de bägge 

hade 1,52. Högst är det dock bland 21-25-åringar med 1,96.  

 

Samtliga medelvärde-tabeller som redovisats ovan visar ett högt Eta-värde, vilket innebär att 

åldern har ett starkt samband på hur respondenterna svarat (Ross 2015).  

 

5.2 Tillfredsställelse 

I det här avsnittet redogörs det resultat som behandlar användningens tillfredsställelse. Med 

andra ord; vad nätdejtinganvändningen bidragit till för respondenterna. 

 

Då det vanligaste motivet till att använda sig av nätdejtingtjänster är att hitta kärleken, ville vi 

ta reda på hur många som faktiskt träffar människor som de fått kontakt med över tjänsterna. 

Härnäst visas en frekvenstabell över hur många som träffat någon de nätdejtat i verkligheten. 
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Tabell 4: Frekvenstabell över TräffatNågonIRL 

 
Av alla respondenter som någon gång nyttjat en nätdejtingtjänst har majoriteten fler än en gång 

träffat någon i verkligheten. 13,9% har träffat någon en gång och 12% har inte träffat någon 

alls. Bland alla som någon gång hade träffat någon är det allra vanligast att de hade träffat 2-5 

personer (37,2%). Samtidigt var det 17,7% som träffat 6-10 och 12,5% som träffat 11-20 

personer (se tabell B3, s. 52).  

 

För att se vad dessa respondenter har för argument för att inte träffa någon gjordes en 

kategorisering av svaren från den öppna frågan “‘Varför har du aldrig träffat någon i 

verkligheten?” (se bilaga 23, s.66). Skälen delades in i huvudgrupper. De skäl som kan utläsas 

är; “Vet inte”, “Har inte nätdejtat seriöst”, “Orkar/vill inte”, “Inte funnit någon intressant”, 

“Ingen svarar/Vill”, “Vågar inte” samt “Har precis börjar/Inte hunnit”. De skäl de flesta har 

svarat är att de inte funnit någon som var tillräckligt intressant (22,3%) eller att de inte fått svar 

från de som hade kontaktats (21,4%). För att fördjupa denna analys valde vi sedan att jämföra 

variabeln kön för att se hur många män respektive kvinnor som valt vilken kategori. De mest 

signifikanta skillnaderna där är att det endast var kvinnor som hade skrivit något i stil med “Jag 

vågar inte”, och att det i princip (förutom en kvinna) bara är män som hade angivit skälet “Ingen 

svarar/vill”. Kvinnor är något fler i kategorin “Jag har inte funnit någon tillräckligt intressant”, 

men för resten av kategorierna är könsfördelningen relativt lika. 

 

Med hitta kärleken som det vanligaste motivet bland våra nätdejtare som träffat någon, är det 

ungefär hälften (runt 49%) som angivit att de någon gång blivit tillsammans med en person via 

en nätdejtingtjänst. Nästan varannan person har alltså blivit tillsammans med någon via den 

här typen av tjänster (se tabell B15, s.56). Av samma urval personer är det 48,3% som har 

träffat en tillfällig sexpartner via en nätdejtingsida (se tabell B16-17, s.57), trots att det motivet 

har fått väldigt lågt medhåll i tidigare frågor (se tabell B13 s.55). 
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Majoriteten (57,7%) av 18-20-åringarna svarar att de aldrig har träffat någon från en 

nätdejtingtjänst i verkligheten (se tabell B14, s. 55). För åldern 21-25 sjunker samma siffra till 

20,6%, och majoriteten av dessa har angivit att de träffat någon i verkligheten fler än en gång. 

Samtliga ålderskategorier över 30 år har alla under 6% på om det inte träffat någon i 

verkligheten. På alternativet “Ja, fler än en gång” ökar procentandelen rejält för de som var 26 

och äldre (56% under 26 år respektive 78% över 26 år). Vid 51-60 sjunker procenten med några 

tiondelar (84,3%) för att vid över 60 gå ner till 79,3%. Detta visar på att respondenterna träffar 

fler ju äldre de är, fram till 50 då det går ner något. 

 

För att se hur variabeln ålder spelar in på huruvida medlemmarna angivit att de blivit 

tillsammans med någon via nätdejting, utfördes en korstabell. Majoriteten av de i åldrarna 18-

30 svarar att de inte blivit det. Över 30 skiftar däremot majoriteten då fler svarar “Ja” än “Nej”. 

Totalt sett är det dock relativt jämnt mellan om en blivit tillsammans med någon via nätdejting 

eller ej. Då Cramer’s V visar ett högt värde, 0,273, tyder det på att det är ett starkt samband 

mellan hur gammal en är och om en blir tillsammans via nätdejting (se tabell B15 s.56). 

 

För att urskilja om motivet för att nätdejta påverkade vad en fick ut av användningen korsades 

variablerna “Har du blivit tillsammans med någon via en nätdejtingtjänst?” och “Främsta skäl 

för att nätdejta” (se tabell B18, s.58). De som angivit “Hitta Kärleken” som sitt främsta motiv 

till att nätdejta har en signifikant större (57,1%) andel människor som blivit tillsammans än 

resten av motivväljarna. Att “Prata med främlingar” fick så pass stor del som 66,7% kan 

förklaras med att det endast är 6 personer som valt det motivet som sitt främsta, och att det då 

bara skiljer 2 personer i variabeln “blivit tillsammans”. Cramer’s V = 0,25 vilket tyder på ett 

moderat starkt samband, samtidigt som Approx. sig. = 0,00 vilket betyder att att chansen att 

detta samband skulle ske med hjälp av slumpen är 0% (Zaiontz 2015 & Ross 2015). 

 

Ungefär hälften bland alla grupper har träffat en tillfällig sexpartner, förutom inom den grupp 

som angivit att detta skulle vara deras främsta skäl till varför de nätdejtar. Föga förvånande har 

95% av dessa nämligen träffat en tillfällig sexpartner via en nätdejtingtjänst (se tabell B19, 

s.58).  
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5.3 Skillnader mellan nätdejtingtjänster 

I kommande avsnitt presenteras resultaten som behandlar skillnader för respektive 

nätdejtingtjänst. Detta för att se huruvida typ av tjänst kan tänkas påverka medlemmars motiv, 

användning och tillfredsställelse.  

 

Nedan redovisas hur många respondenter som använt sig av vilken eller vilka 

nätdejtingtjänster. Användarna kunde här ange flera alternativ. Utöver det sammanlagda 

resultatet ovan har vi valt att endast jämföra de nätdejtingtjänstern som i vår studie fått en 

svarsfrekvens över 20%. Detta då vi vill kunna analysera så utförligt som en kandidatuppsats 

tillåter, och då vi anser att ett värde under 20% inte är representativt för en hel tjänst. Som 

tabellen visar är den tjänst som flest personer svarat att de använt sig av Happy Pancake, följt 

av Tinder, Badoo, Mötesplatsen och Match.com.  

 

Tabell 5: Användarfrekvens från nätdejtingtjänster 

 Nädetjtingtjänst Antal respondenter Procent 

Happy Pancake 479 st 72,6% 

Tinder 297 st 45,3% 

Badoo 228 st 34,8% 

Mötesplatsen 190 st 29,0% 

Match.com 164 st 25,0% 

Zoosk 44 st 6,7% 

eDarling 38 st 5,8% 

Mazily 33 st 5,0% 

Happn 24 st 3,7% 

Maybe 17 st 2,6% 

Elitsinglar 6 st 0,9% 

Grindr 3 st 0,5% 

Övriga 36 st 5,5% 
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För att se hur medlemmar på olika nätdejtingtjänster eventuellt skiljer sig åt i sin användning 

har en jämförelse mellan de fem, i vår studie, största tjänsterna genomförts vilka visas i tabell 

B4 till B7 på sida 53. Samtliga tjänster har störst andel användare som svarat att “Hitta 

kärleken” är deras främsta skäl till att nätdejta. Högst är här Match.com och Mötesplatsen där 

över 70% har valt det alternativet och lägst är Tinder (49,5%). Tinders användare har i 

jämförelse med de andra tjänsterna störst grupp människor (12,5%) som svarat de nätdejtar 

som tidsfördriv, en siffra som är mer är mer än hälften så stor som någon annan tjänst.  

 

Åldern på varje nätdejtingtjänst skiljer sig ganska mycket åt. Allra yngst medlemmar verkar 

dejtingapplikationen Tinder ha, där de flesta medlemmar är 21-25 år. Badoo pch Happy 

Pancake har relativt spridda åldrar, fastän Badoo-användarna verkar något yngre. Äldre 

användare nätdejtar istället på Match.com eller Mötesplatsen som har flest användare över 30 

år (se tabell B20, s.58). 

 

Tabellen nedan visar hur många personer som medlemmarna från respektive nätdejtingtjänst 

träffat. Resultaten visar att 2-5 personer är den största gruppen för samtliga av tjänsterna, men 

också att Match.com och Mötesplatsen verkar vara de tjänster där flest människor träffar flest 

personer även om siffrorna inte skiljer sig så markant. Tinder och Badoo är de tjänster där flest 

medlemmar svarat att de inte träffat någon alls från nätdejting.  

 

Tabell 6: Excel-Korstabell mellan variablerna Tjänst och HurMångaTräffat 

Hur många personer har du träffat? 

Tjänst Ingen  1  2-5 st  6-10  st 11-20 st Fler än 20 

Tinder 14,8% 11,4% 36,4% 13,5% 13,1% 10,8% 

Match.com 9,1% 7,9% 29,1% 20,0% 19,4% 14,5% 

Happy 

Pancake 

10,0% 8,4% 35,9% 19,0% 15,2% 11,5% 

Badoo 13,5% 7,4% 32,8% 17,0% 14,4% 14,8% 

Mötesplatsen 7,3% 6,8% 34,6% 20,9% 15,7% 14,7% 
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I tabellen nedan visas medelvärdet för hur respondenterna från varje tjänst har svarat på 

frågorna “Jag nätdejtar för att…”. Här gäller samma tolkning som i avsnittet Medelvärde av 

påståenden. Här kan avläsas att Mötesplatsen och Match.coms användare nätdejtar för att hitta 

kärleken i högre grad än de andra tjänsterna, även om de också har värden nära 4. Att fördriva 

tiden är lägst bland Mötesplatsen och Match.com, men det är endast Tinder-användare som har 

ett värde över 2,5, vilket visar att de ändå instämmer om än till en låg grad. Samtliga 

nätdejtingtjänster har ett relativt lågt värde på Bekräftelse, men även här var Tinder högst. Att 

nätdejta för att träffa tillfälliga sexpartners verkar inte vara populärt inom någon av tjänsterna, 

då alla har ett värde under 2 och alltså inte instämmer. På påståendet “Jag har intentionen att 

träffa någon i verkligheten när jag nätdejtar” har alla nätdejtingtjänster ett medelvärde över 3. 

Högst är det dock bland Mötesplatsen- och Match.com-användare. 

 

Tabell 7: Excel: Medelvärde påståendena HittaKärleken, FördrivaTiden, Bekräftelse, 

TillfälligaSexpartners samt IntentionenTräffaIRL  

Tjänst Hitta 

kärleken 

Fördriva 

tiden 

Bekräftelse Tillfälliga 

sexpartners 

Intentionen att 

träffa någon IRL 

Tinder 3,15 2,7 2,25 1,87 3,32 

Match.com 3,74 1,95 1,85 1,55 3,73 

Happy 

Pancake 

3,56 2,19 1,91 1,6 3,59 

Badoo 3,47 2,39 2,01 1,79 3,45 

Mötesplatsen 3,74 2,02 1,82 1,46 3,69 

 

 

På nästa sida redovisas en tabell över frågorna “Har du blivit tillsammans med någon du träffat 

på en nätdejtingtjänst?” och “Har du träffat en tillfällig sexpartner via en nätdejtingtjänst?” sett 

utifrån de fem nätdejtingtjänsterna som jämförs. Resultaten visar att Tinder är den tjänsten där 

minst människor blivit tillsammans med någon de nätdejtat. I de andra tjänsterna är gruppen 

som svarat “Ja” större än de som svarat “Nej” på frågan, och Mötesplatsen och Match.com är 

de tjänster där människor verkar bli tillsammans mest.  
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Tabell 8: Excel: Korstabell mellan Tjänst och BlivitTillsammans/TräffatTillfälligSexpartner 

 Blivit tillsammans med någon 

via en nätdejtingtjänst 

Träffat en tillfällig sexpartner  

via en nätdejtingtjänst 

Tjänst Ja Nej Ja Nej 

Tinder 32,0% 53,3% 49,2% 36,0% 

Match.com 52,1% 38,8% 44,3% 46,7% 

Happy Pancake 47,2% 42,8% 42,6% 47,4% 

Badoo 45,0% 41,5% 51,5% 34,9% 

Mötesplatsen 56,0% 36,6% 40,8% 51,8% 

 

På påståendet “Har du träffat en tillfällig sexpartner via en nätdejtingtjänst?” har Badoo-

användarna högst procentuellt “Ja”-svar, där över hälften av de som någonsin träffat någon i 

verkligheten har träffat en tillfällig sexpartner. Tätt därefter hamnar Tinder, med 49,2%, och 

lägst procent har Mötesplatsen (40,8%).  

 

6. Analys 

I detta avsnitt analyseras och reflekteras kring det resultatet som undersökningen genererade.  

 

Syftet med den här studien är att undersöka människors användning av olika nätdejtingtjänster 

samt att kartlägga deras motiv och tillfredsställelser. För att dra slutsatser till vad eventuella 

skillnader i beteende kan bero på är det även nödvändigt att blotta samband mellan variablerna 

ålder, kön och typ av nätdejtingtjänst. Nedan följer en diskussion och analys om huruvida detta 

samband är signifikant och i så fall, vilka möjliga faktorer som kan förklara det. Då denna 

studie haft Uses and Gratifications-teorin som ledstjärna har olika sätt för hur människor kan 

använda sig av nätdejtingtjänster och vilka tillfredsställelser som kan utvinnas av det kunnat 

urskiljas.  

 

6.1 Reflektion kring urvalet 

Majoriteten av våra respondenter, hela 76%, använder sig eller har använt sig av samma  

nätdejtingtjänst; Happy Pancake. Vi är medvetna om att resultatet kan tänkas påverkas av 
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tendenser som genomsyrar just Happy Pancake i form av att deras medlemmars motiv och 

användning eventuellt kan influera och “överta” hela resultatet.  

 

För att generera så många svar som möjligt har vi, som nämnt i kapitel 4. Metod, valt att 

använda oss av två olika slags urval. Ett av dessa är bekvämlighetsurvalet, då vi publicerade 

enkäten på Facebook och bad vänner och bekanta att dela den. Ett sådant urval ter sig eventuellt 

inte så representativt för att analysera en nätdejtande grupp människor eftersom det endast är 

en liten del av denna grupp som speglas, våra egna umgängeskretsar. Vårt andra urval, att 

kontakta 12 olika nätdejtingtjänster och be dem publicera enkäterna på deras sociala medier, 

ses som en mer reliabel variant att gå tillväga. Att cirka 70% av samtliga respondenter kommer 

från det sistnämnda urvalet skulle därför kunna ses som positivt ur en reliabilitetssyn på 

studien. Dock kan även detta problematiseras, då medlemmar på nätdejtingtjänster som också 

“gillat” eller är medlem på dessa tjänsters övriga medier (exempelvis Facebook) kan ses 

mycket mer intensiva och ambitiösa i sitt dejtande och inte heller speglar en fullständigt 

representativ bild av nätdejtinganvändare. Om detta är fallet är det inte så förvånande att nästan 

50% av de svar som kommer från det urvalet angivit att de använder sin nätdejtingtjänst varje 

dag. I bekvämlighetsurvalet är det tvärtom, hela 46,5% som svarat att de faktiskt slutat nätdejta. 

Med urvalet i fokus menar vi dock, som tidigare nämnt, att denna studie endast är utformad 

som en typ av explorativ pilotstudie. Detta då varken tid eller resurser finns för att utföra en 

mer fördjupad undersökning.  

 

Det ska även nämnas att det nästan var 150 fler kvinnor än män som deltog i studien (och enbart 

3 personer som angivit att deras kön varit hen eller annan). Detta skulle kunna inverkat på 

resultatet då det inte ger en lika representativ bild av båda könen. Dock ska det egentligen inte 

ha kunnat påverka särskilt mycket då vi jämfört procentuellt och då det visar sig att det inte 

finns några större skillnader mellan könen. En kan emellertid ifrågasätta varför vi fick så pass 

många fler kvinnor än män att delta i studien. Tycker män i större utsträckning att det är pinsamt 

att erkänna att de nätdejtat? Eller är kvinnor bara mer benägna att delta i enkätstudier? En 

alternativ förklaring skulle också kunna vara, med tanke på vår urvalsprocess, att fler kvinnor 

än män exponerats för enkäten. 

 

6.2 Analys av bortfall 

I studien förekommer ett bortfall på 75 personer då dessa angivit att de aldrig använt sig av 

nätdejting. Vi kan identifiera två huvudskäl till detta. Den vanligaste anledningen till att inte 
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nätdejta är enligt våra respondenter att de ingår i ett monogamt förhållande. Runt 40% har 

angivit detta som anledning till varför de inte nätdejtat, vilket egentligen inte är särskilt 

förvånande. Detta “hinder” skulle dock kunna komma att minska med tiden, då det börjar dyka 

upp fler tjänster för personer som vill vara otrogna eller byta partner med andra medlemmar. 

De som är intresserade av detta skulle i så fall istället kunna närma sig nätdejtingkulturen i det 

syftet, trots att de ingår i ett förhållande.  

 

Det andra skälet till att människor inte nätdejtar visade sig vara att det fortfarande finns många 

personer med fördomar gentemot fenomenet, vilket då förstås också blir ett hinder för personer 

att börja nätdejta. Dessa personer menar bland annat att det inte skulle vara samma sak att träffa 

någon över nätet som att träffas på “riktigt”, samt att människor skulle vara mer oärliga på 

dessa tjänster. Detta beteende visar på att det fortfarande finns ett kvarlevande stigma kring 

fenomenet, trots att det blivit en allt vanligare del av vår vardag. Detta kan bero på att nätdejting 

fortfarande är ett relativt nytt fenomen, och att det än inte hunnit skaka av sig fördomar som 

det tidigare förknippats med. Detta trots att var nionde svensk är medlem på en dejtingtjänst 

och att det är så pass spritt mellan åldrarna. Det här stämmer emellertid överens med den 

amerikanska studien som använts, som också visar ett resultat på att stigmat kring nätdejting 

har tappat i kraft men att det dock till viss del finns kvar (Smith & Duggan 2013).  

 

6.3 Användning 

Det allra vanligaste motivet till att använda sig av nätdejting är för majoriteten av samtliga 

respondenter väldigt samstämmig, att hitta kärleken. En grov generalisering av Sveriges alla 

medlemmar på nätdejtingtjänster visar alltså att de allra flesta använder dessa tjänster för att 

söka kärleken. Pornsakulvanich menar att människor som nätdejtar är en relativt heterogen 

population, har olika motiv och olika karaktärsdrag (2010:13f), men den här studien visar att 

de tvärtom, är relativt homogena. Här måste dock tilläggas att alla alternativ till främsta skäl 

som utformades fick svar, även om ingen av dem fick mer än 7,7%, vilket inte är mycket 

jämförelsevis med kärlek som hade 60%. Det betyder ändå att det finns en grupp på 40% som 

nätdejtar i helt andra syften varav dessa visar tendenser på att vara en heterogen grupp eftersom 

de svarat väldigt olika. 

 

Uses & Gratifications-teorin menar att människor kommunicerar i ett syfte att tillfredsställa ett 

behov. Det överlägset mest populära motivet, hitta kärleken, skulle kunna jämföras med 

McQuail et als tredje motivgrupp; integration och social interaktion som handlar om att relatera 
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till andra och skapa en bas för sociala sammanhang. Men, motiv-alternativet hitta kärleken är, 

med Sundar och Limperos kritik om att ny medieteknik kan forma användarnas behov i 

bakhuvudet, utformat utifrån vad vi själva trodde var ett relevant skäl för fenomenet nätdejting 

specifikt. Det är alltså inte helt överensstämmande med McQuail et als typologi utan betraktas 

snarare som ett motiv som anpassats efter sin specifika miljö. 

 

6.3.1 Inga större skillnader mellan könen 

Vi ville undersöka huruvida variablerna kön och ålder skulle kunna påverka användningen, 

motiv och tillfredsställelse. Det visar sig dock att ålder var den variabeln som påverkade 

användarna allra mest, och att det egentligen inte framträder så många nämnbara skillnader 

mellan könen som tidigare förmodat. De största skillnaderna som kan klargöras mellan könen 

är att de skiljer sig något i män och kvinnors främsta skäl till nätdejting. Fler kvinnor har angivit 

att deras främsta skäl är att fördriva tiden. Män å andra sidan har i högre grad angivit att de 

nätdejtar för att träffa tillfälliga sexpartners (tabell 2 s.23), vilket kan jämföras med studien 

“Love and Sexuality on the Internet” där Danebeck menar att menar att män i större 

utsträckning använder Internet för “erotik”.  

 

Att analysera nätdejtingfenomenet endast utifrån kön är dock enligt Danebeck otillräckligt, 

eftersom det inte visar några större skillnader (2006:59f) Detta bevisas även i denna studie. 

Därför menar vi att ytterligare variabler såsom ålder, användningsfrekvens och typ av 

nätdejtingtjänst är nödvändiga att tillämpa. 

 

6.3.2 Ålder påverkar användningen 

Som tidigare nämnts hittas de mest väsentliga skillnaderna i användningen mellan 

åldersgrupperna. Det visar sig att yngre nätdejtare (18-25 år) tenderar att använda 

nätdejtingtjänsterna på ett mer, vad som skulle kunna kallas, “oseriöst”1 sätt än äldre personer. 

Vi har funnit ett flertal tecken som bekräftar detta i vårt resultat. Först och främst då 18-20-

åringar inte alls till samma grad håller med om att de använder nätdejtingtjänster för att hitta 

kärleken som de andra åldersgrupperna. Andra tendenser till de yngres mindre intensiva och 

“målmedvetna” nätdejtande visar sig bland annat i att motivet “fördriva tiden” är det mest 

populära motivet bland 18-20åringar. Det har även starkt medhåll hos åldersgruppen 21-25, 

                                                
1 Vi har valt att använda orden seriös och oseriös som det nyttjas i vardagligt tal. Vi lägger alltså ingen 

värdering i begreppet utan använder det snarare för att snabbt och enkelt kunna förklara människors användning 

i syfte att exempelvis hitta kärleken respektive att fördriva tiden osv.  
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men har lägre stöd hos de äldre (tabell 3, s.24). Liknande resultat som kan understryka denna 

“oseriösa” användning är att motivet “söka bekräftelse” också har starkt medhåll från dessa två 

grupper och mindre medhåll på motivet hitta kärleken än de äldre. I korstabellen över främsta 

motiv i förhållande till ålder syns återigen att ”hitta kärleken” inte är lika primärt i de yngre 

åldersgrupperna. Efter 26 får motivet en majoritet bland användarna och bland åldrarna 31-40 

och uppåt har över hälften även blivit tillsammans med någon från en nätdejtingtjänst. I det 

sammanlagda urvalet kan resultatet visa att åldersgruppen som nätdejtar oftast är 41-50, där 

fler än hälften använder sin tjänst varje dag. Detta i kontrast till 18-25åringarna där nästan en 

tredjedel har slutat att nätdejta. Resultatet påvisar därmed en skillnad i hur människor runt 30 

och uppåt tenderar att använda nätdejtingtjänsterna mer frekvent och i ett mer partnerambitiöst 

syfte än de yngre. Det här resultatet stämmer även överens med Danebecks studie, som visar 

att Internetanvändning i avseende att hitta en partner ökar med åldern (Danebeck 2006: 59 ff).  

 

Ungdomarnas mindre intensiva användning skulle kunna förklaras genom att poängtera att 

nätdejting är ett relativt nytt fenomen, och i kombination med ungdomars snabba förmåga att 

ta åt sig trender och kanske då också tröttna fort då användningen inte motsvarar deras 

förväntningar. De nätdejtar mer sällan, har inte samma stora behov av att hitta kärleken och 

slutar nätdejta i större utsträckning. Detta, samtidigt som de äldre åldergrupperna är mer ivriga 

i sitt användande då de troligtvis är mer stressade av att hitta kärleken.  

 

6.4 Tillfredsställelse från nätdejting 

För att diskutera vad en skulle kunna få ut av användningen, alltså typer av tillfredsställeser 

som kan nås genom att nätdejta, måste först olika nivåer av åstadkommande urskiljas. Sker 

tillfredsställelsen på ett virtuellt eller verkligt plan? Hur många nätdejtare tar steget att träffa 

någon? Hur många gör det inte och vad kan det bero på? 

 

I den amerikanska Pew Research: ”Online Dating & Relationships” visar resultatet att en 

tredjedel av alla amerikanska nätdejtare faktiskt aldrig träffat någon de nätdejtat i verkligheten. 

I denna studie visar sig samma siffra vara 12%, alltså mycket lägre (tabell 4 s. 26). Vad dessa 

skillnader kan bero på är eventuellt, som nämnt i inledningen, att svenskar har tagit till sig 

nätdejtingfenomenet bättre. Bilden av den stereotypa svensken är en person som är relativt tyst 

och inte särskilt utåtriktad. På Internet finns också möjligheten att vara anonym på ett helt annat 

sätt än vid face-to-face-kommunikation, vilket Pornsakulvanich (2005) också menar att 

människor med rädsla för sociala sammanhang tar till sig. Därför kan ett fenomen som tillåter 
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personer att i lugn och ro sålla ut vem eller vilka de vill kontakta passa svenskar, rädda för 

sociala sammanhang eller inte, utmärkt.  

 

Efter att anledningarna till varför vissa personer inte träffat någon kategoriserats och jämförts 

med variabeln kön kunde de största skillnaderna utläsas; endast kvinnor hade svarat något i stil 

med “jag vågar inte”, och i princip endast män hade svarat “Ingen jag skriver till svarar/vill 

ses” (Tabell B23, s.66). Varför det bara är kvinnor som svarat att de inte träffat någon eftersom 

de inte vågat kan förklaras genom att dra paralleller till våldtäktsstatistik, att kvinnor löper 

större risk att bli våldtagna (Brottsförebyggande rådet 2014). Att träffa en främmande man en 

kanske bara sett på bild och skrivit några meningar med kan nog säkerligen kännas 

skrämmande. Anledningen till att nästan bara män svarat att ingen de kontaktat har skrivit 

tillbaka att de vill ses kan diskuteras. Är kvinnor kräsnare? En respondent svarade “Alldeles 

för mycket killar jämfört med tjejer så det blir för tuff konkurrens”. Kan det vara därför män i 

högre grad blir nekade eller ignorerade?  

 

Tabell 4 på sida 25 visar även att en stor majoritet träffat flera personer i verkligheten. Hälften 

av dessa har blivit tillsammans med någon via nätdejting och en lika stor del har träffat en 

tillfällig sexpartner. Korstabeller B15 och B17 på sida 55 och 56 som korsar dessa 

nominalvariabler med variabeln ålder visar en signifikant ökning för de över 30 år i fråga om 

de blivit tillsammans med någon via nätdejting. Därav stärks teorin om att äldre i ett 

kärlekssyfte är mer ambitiösa när de nätdejtar. Om respondenterna träffat en tillfällig 

sexpartner via nätdejting visar resultaten inget större samband med ålder, det samma för 

variabeln kön.  

 

Windahl et al. (2009:200) menar att mediemottagarnas uppfattning om resultatet är det som 

styr dem i användningen. Ses resultatet utifrån denna teori om värdeförväntning på 

medieanvändning är det viktigt att exemplifiera vad användningen eventuellt kan resultera i. 

Bland de personer som angivit att deras främsta skäl var att “Hitta kärleken” har majoriteten 

svarat att de blivit tillsammans med någon de träffat via nätdejting, vilket då för dem borde ses 

som en väldigt lyckad användning! Nätdejtaren har kanske en förväntning om att träffa 

kärleken och använder därför nätdejtingmediet i det syftet att träffa kärleken och hittar då i 

högre grad någon som personen blir tillsammans med. Samtidigt som de personer som inte har 

kärleken som primärt motiv inte i lika stor utsträckning blir tillsammans med någon (tabell 

B18, s.58).  
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En annan iakttagelse är att nästan hälften av våra respondenter har träffat en tillfällig sexpartner 

trots att samtliga respondenter fyllt i att det påståendet stämmer in dåligt på dem själva (tabell 

B13, s.55). Vad kan denna paradox bero på? En förklaring skulle kunna vara att respondenterna 

tycker att det är jobbigt att dela med sig av sina sexvanor. En annan att de inte har motivet att 

träffa en tillfällig sexpartner när de nätdejtar, utan att det är något som istället händer av bara 

farten medan de med sin användning är ute efter något annat.  

 

6.5 Skillnader mellan nätdejtingtjänster 

I resultatet kan vissa skillnader utläsas mellan de fem nätdejtingtjänster som i vår studie visade 

sig vara mest populära. Sett i relation till ålder har Tinder den yngsta gruppen användare och 

de flesta av dessa är i åldern 21-25 år. Detta skulle kunna bero på tillgängligheten i smartphones 

och att applikationens upplägg med bilder kanske tilltalar en yngre generation snarare än en 

äldre. Det styrker teorin om att den yngre generationen, “Internet-generationen”, tar ny teknik 

och arenor i bruk lättare och villigare, medan äldre användare föredrar att hålla kvar vid teknik 

och arenor de är vana vid (Danebeck 2006:59f). Att ha sin nätdejtingtjänst i mobilen är ett 

relativt nytt fenomen som äldre användare kanske inte är vana vid, och därför inte använder i 

lika hög grad. De andra nätdejtingtjänsterna, förutom Badoo som har en något äldre 

åldersgrupp än Tinder, verkar ha ett bredare åldersspann mellan sina medlemmar. Match.com 

och Mötesplatsen har de äldsta medlemmarna. Match.com är den äldsta nätdejtingtjänsten, som 

eventuellt har fler äldre användare av samma skäl som Tinder har yngre. De äldre föredrar mer 

etablerade, vane-tjänster och de yngre går efter trender.  

 

Den mest signifikanta skillnaden mellan tjänsterna är förutom ålder hur många som blir 

tillsammans med någon de mött på en nätdejtingsida. Tinder har den tydligt lägsta siffran 

samtidigt som de också har lägst andel medlemmar som angivit “Hitta kärleken” som främsta 

skäl för att nätdejta. De övriga nätdejtingtjänsterna har alla över 45% av deras medlemmar som 

svarat att de blivit tillsammans med någon de träffat via nätdejting. Mötesplatsen och 

Match.com visar sig ha allra flest. På frågan “Har du träffat en tillfällig sexpartner via 

nätdejting” ligger Tinder och Badoo i topp, även om siffrorna inte skiljer sig särskilt mycket 

jämfört med de tre andra tjänsterna. Detta skulle kunna bero på hur åldern på respektive tjänst 

spelar in, Tinder och Badoo har ju visat sig ha en yngre ålder bland medlemmarna. En 

iakttagelse skulle kunna vara att Tinder inte ses som en lika “seriös” tjänst. Tinder har även 

högst instämmande medelvärde på påståendet “Jag nätdejtar för att fördriva tiden” och lägst 
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instämmande medelvärde på “Jag har intentionen att träffa någon i verkligheten när jag 

nätdejtar”, vilket skulle kunna stärka den teorin.  

 

Mötesplatsen och Match.coms medlemmar verkar vara de som träffar flest människor som de 

nätdejtat i verkligheten, samtidigt som medelvärdet för “Jag nätdejtar för att hitta kärleken” är 

störst, vilket kan kategorisera dessa två som i ett långvarigt kärlekssyfte de mest “seriösa”. Att 

Match.com och Mötesplatsen är de enda tjänsterna där medlemmarna måste betala för att kunna 

skriva och ta emot meddelanden från andra medlemmar är en viktig faktor som skulle kunna 

förklara det hela. Betalar en 299 kronor i månaden för att nätdejta kanske en är mer intresserad 

av att träffa kärleken och inte ödslar användningen på tidsfördriv? Att medlemmarna på dessa 

två sidor är de överlägset äldsta kan också vara orsaken. Danebeck menar, som tidigare nämnt, 

att äldre personer i högre grad använder Internet för att söka efter en partner, vilket tendenser 

visar på även här (2006:60). En möjlig förklaring skulle också kunna vara att de äldre, som 

generellt sett har mer pengar, också är de som har råd att lägga pengar på nätdejting. Att 

majoriteten av dessa nätdejtar i ett primärt syfte, att hitta kärleken, gör att de med andra ord har 

ett specifikt mål att lägga sina pengar på.  

 

7. Slutdiskussion 

I följande avsnitt kommer det mest relevanta och intressanta ur analysen sammanfattas och 

diskuteras utifrån uppsatsens frågeställningar. Förslag på framtida forskning kommer även 

presenteras.  

 

Uppsatsens första frågeställning behandlar vilka motiv nätdejtarna har för att använda sig av 

dessa typer av tjänster. Vi har i den här studien lyckats kartlägga att hitta kärleken är det 

överlägset starkaste motivet för att använda sig av nätdejtingtjänster, vilket kan vittna om en 

längtan efter en partner. Behovet av att hitta kärleken beror troligtvis till viss del på den 

traditionella tvåsamhetsnorm som finns i dagens samhälle, vilket är något som de allra flesta 

påverkas av. Detta visar sig i den här uppsatsen vara starkare hos den äldre populationen. 

Pornsakulvanich (2008:2) tar upp det mänskliga grundläggande behovet att tillhöra ett 

sammanhang och att bli omtyckt av andra, vilket kärlek uppfyller. Att människor använder 

nätet för att tillfredsställa detta behov kan denna undersökning bekräfta. Utifrån våra data är 

det dock svårt att säga om detta beror på förändrade värderingar i samhället eller om intresset 
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för tvåsamhet, och att hitta kärleken, mer är något som blir starkare när den “biologiska 

klockan” beträffande barnafödande tickar allt mer intensivt. 

 

De yngsta har angivit att de använder nätdejtingtjänster i första hand som tidsfördriv. Detta 

vittnar om ett starkare intresse för att fördriva tiden än hos de äldre, vilket inte är helt oväntat. 

Äldre människor har ofta mer åtaganden och förpliktelser än unga, och har därför inte samma 

behov av att få tiden att gå.  

 

Värt att ha i åtanke vid reflektion kring resultatet är att nätdejta i syfte att söka bekräftelse eller 

att träffa tillfälliga sexpartners kan ses som påståenden människor kanske inte vill erkänna att 

de ägnar sig åt. Detta kan ses som “pinsamma” eller “skamliga” motiv i jämförelse med att 

hitta kärleken. Det kan ha bidragit till att respondenter inte velat ange något av dessa som sitt 

primära motiv, och istället valt något annat. 

 

Vilka typer av tillfredsställelser nås genom användningen? Då fler än majoriteten svarat “träffa 

kärleken” som huvudsakligt motiv till att nätdejta, skulle deras tillfredsställelse kunna mätas i 

huruvida de blivit tillsammans med någon eller ej. Att bli tillsammans med någon är 

förhoppningsvis synonymt med att träffa kärleken, eller i alla fall träffa kärlek, vilket då 

inneburit att en uppnått det mål en haft med nätdejtandet. För de som hade andra motiv, som 

exempelvis att fördriva tiden och få kontakt med nya människor, kan tillfredsställelsen räknas 

i vilken utsträckning de uppfyllt sina motiv - fått kontakt nya människor (pratat med och träffat 

flera personer) eller just fördrivit tiden.  

 

Intressant är att en påfallande stor grupp människor faktiskt blivit tillsammans genom 

nätdejting. Inledningsvis nämndes att många nätdejtingtjänster skyltar med bilder på lyckliga, 

kära par som blivit tillsammans genom just deras medlemssida. Vi ifrågasatte då om den till 

synes romantiserade bilden verkligen var representativ för fenomenet och om det var så lätt att 

hitta kärleken som det kan verka. Detta kan genom denna studie faktiskt konstateras vara 

relativt sant. Visserligen kan bilden om den romantiska kärleken här ifrågasättas om den 

verkligen är så okomplicerad och lyckogörande i en tid då äktenskapens längd blir allt kortare. 

Om det nu är så lättillgängligt att träffa någon via nätdejting, hur påverkar det synen på 

partnerskap? Det faktum att så många singlar samlas på en och samma plats skulle kunna likna 

nätdejtingkulturen vid en slags “relationsmarknad”. Inte bara ställs nätdejtare inför valet av 

nätdejtingtjänst utan blir även tvungna att välja vem eller vilka av alla användare de ska söka 
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kontakt med. Därefter måste de även välja vilka de vill träffa i verkligheten, och slutligen bli 

tillsammans med. Vad kan detta tänkas innebära för framtidens relationer? Här kan paralleller 

till Barry Schwartz teori om valfrihetens paradox urskiljas, att människor blir mer olyckliga ju 

fler val de erbjuds. Det ger orimliga förväntningar och bidrar till att vi aldrig blir riktigt nöjda 

med våra val, då det alltid kan finnas någon bättre där ute (Schwartz 2004). Bidrar nätdejting 

med nya partners så nära inom räckhåll till att den traditionella synen på livslånga förhållanden 

blir allt mer föråldrad och att fler förhållanden spricker? Att dagens nätdejtingmedlemmar 

motiverar sin användning med att de vill finna kärleken skulle kunna avvisa dessa frågor. Men, 

detta är dock endast om synen på kärlek ses som en livslång relation. Om användarna däremot 

söker efter kärlek för tillfället kan det bidra till att skilsmässor blir vanligare och att människor 

blir mer rastlösa i sina förhållanden, då en bättre kan “finnas bakom hörnet”. Vi menar dock 

att detta är frågor som tillhör en vidare, mer djupgående analys.  

 

Hur kan ålder, kön och typ av nätdejtingtjänst tänkas påverka användningen och motiven? Vi 

har funnit att ålder är den variabel som främst påverkar människors sätt att använda 

nätdejtingtjänster. Variabeln kön påverkar enbart något för respondenternas främsta motiv till 

att nätdejta. Män nätdejtar i högre grad för tillfälligt sex än vad kvinnor gör, och kvinnor i sin 

tur för att fördriva tiden. Den mer intressanta variabeln ålder vittnar om att yngre människor 

(18-25 år) inte är lika benägna som de äldre att hitta kärleken. Detta visas bland annat genom 

att det främsta motivet är “att hitta kärleken” i alla åldrar förutom under 20, samt att dessa visat 

tendenser åt att kunna använda tjänsterna för att fördriva tiden. Antalet kärlekssökande ökar 

däremot mycket efter 25 och blir ännu fler efter 30. De äldre är alltså mer “målmedvetna” i sitt 

nyttjande av nätdejtingtjänster i den benämningen att de faktiskt nätdejtar i ett tydligt syfte; att 

träffa någon. De träffar fler och är också mer villiga att betala för att öka sina chanser. Vi har 

spekulerat i att en troligtvis skulle kunna se de äldres kärlekssökande som ett resultat av en 

slags “kärleksstress” som de yngre inte känner på samma sätt. Efter 30 befinner sig en i vårt 

samhälle vid en ålder då en i stor utsträckning förväntas bilda familj alternativt hittat kärleken. 

Om en då inte har en partner vid det här åldersskiftet eller efter, blir behovet av att hitta en 

partner större. Rädslan för att vara själv eller att bli utan barn i ålderns utkant kan öka 

personernas stress att träffa någon. Dessa åldersskillnader kan också bidra till att användningen 

på nätdejtingtjänsterna skiftar. Om en är äldre och mer intensiv i sitt nätdejtande vill en möta 

andra människor som är minst lika intensiva och dejtar med samma intention som en själv. 

Detta kan göra dem villiga att betala för sin nätdejtingtjänst och sållar därmed bort de 

användarna som endast nätdejtar i ett, exempelvis, tidsfördrivande syfte. Denna teori förstärks 
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då vi funnit skillnader i motiv bland de olika nätdejtingtjänsterna, och då även vilka tjänster de 

olika åldrarna använder sig av. Nästan inga “unga” använder sig av betalningstjänsterna 

Match.com och Mötesplatsen.se (som har flest användare över 30). De väljer i större 

utsträckning Tinder med sitt mer ytliga och snabba kommunikationssätt. 

 

Vi vill avslutningsvis argumentera för att U&G 2.0 kanske är en mer passande teori för 

fenomenet nätdejting eftersom den behandlar “nya” medier, där användare ges möjligheten att 

interagera genom medier för att kommunicera med andra användare. Uses & Gratifications är 

en mycket passande och relevant teori och har passat bra såväl som ett teoretiskt underlag som 

en teoretisk riktlinje för vår studie då den förutsätter en aktiv publik. Dock menar vi att 

människors skäl till att nätdejta inte kan ses endast utifrån McQuails et als fyra bestämda 

motivgrupper eftersom det är ett alldeles för begränsat sätt att se på användningen. Istället 

borde denna användning ses mer individuellt utifrån fler, mer spridda typologier av motiv och 

tillfredsställelse 

 

7.1 Validitet och reliabilitet 

Då reliabilitet och undersökningens pålitlighet avgörs av hur mätningarna är genomförda och 

hur noggrant dessa har bearbetats, vill vi argumentera för att denna studie har hög reliabilitet. 

Detta eftersom studien har varit så gott som fri från bias och resultatet visat samstämmighet 

rakt igenom. Studien hade även många respondenter vilket gör undersökningen mer tillförlitlig. 

Gällande undersökningens validitet menar vi att denna studie mäter det som avses då samtliga 

frågeställningar blivit besvarade och sedan diskuteras genomgående.  

 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Under genomförandet av denna explorativa studie kunde vissa mönster i ålder, kön, och typ av 

nätdejtingtjänst urskiljas, vilka gav idéer till förslag på relevant forskning inom samma område. 

Intressant att studera vidare vore exempelvis hur användningen, motiv och tillfredsställelser 

skiljer sig beroende på var användaren bor eller befinner sig. Kan det vara så att nätdejting 

används mer intensivt på glesbefolkade platser? En annan relevant aspekt vore att se hur 

människors karaktärsdrag påverkar deras sätt att nätdejta. Stämmer människors sätt att 

framställa sig själva på nätdejtingsidor överens med deras karaktär i verkligheten? 

 

En forskningsfråga vi medvetet valt att inte ha med i vår studie var attitydforskning kring 

nätdejting, då det skulle blivit ett alldeles för brett område att studera. Spännande att utforska 
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vore hur människors attityder gentemot att träffa någon på nätet påverkar hur de använder dessa 

typer av sidor. Hur stor tilltro har de på nätdejting som ett sätt att träffa någon? Är det 

jämförbart med att träffas via bekanta eller på krogen? Vilka förväntningar finns från början 

och hur påverkar de vad som erhålls av användningen? 

 

I dagens samhälle har smartphones blivit en allt större del av vår vardag. Därför skulle det 

också vara spännande att se på vilket sätt dessa smarta telefoners framväxt har påverkat 

tillgänglighet, attityder gentemot, motiv bakom och användningen av nätdejting. Med stöd i 

U&G 2.0 skulle en intressant vinkel även vara att utforma fler, individuella motivgrupper som 

kartlägger mer ingående i vilka syften nätdejtingen sker. Detta då några breda, generella 

typologier inte täcker ett så pass brett socialpsykologiskt område som nätdejting.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Enkäten 

Nätdejtande - användning och motiv 

Denna enkätstudie syftar till att undersöka människors motiv och andvändning till 

nätdejting. Svaren kommer att ligga till grund för vår kandidatuppsats i medieoch 

kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet. Enkäten är helt anonym och tar 

cirka 3 minuter. 

Din medverkan uppskattas! 

  

*Obligatorisk 

1. Kön * 

Markera endast en oval. 

☐ Han 

☐ Hon 

☐ Hen 

☐ Annan 

  

2. Vilken ålderskategori tillhör du? * 

Markera endast en oval. 

☐ Under 18 

☐ 18-20 

☐ 21-25 

☐ 26-30 

☐ 31-40 

☐ 41-50 

☐ 51-60 

☐ Över 60 

  

3. Har du någonsin använt dig av nätdejting? * 

Markera endast en oval. 

☐ Ja Fortsätt till frågan 5. 

☐ Nej Fortsätt till frågan 4. 
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 4. Varför inte? * 

Sluta fylla i det här formuläret. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

5. Vilken tjänst/tjänster använder/använde du dig av? * 

Du kan välja fler än en 

Markera alla som gäller. 

☐ Tinder 

☐ Match.com 

☐ Badoo 

☐ Grindr 

☐ Mötesplatsen.se 

☐ Maybe 

☐ Happy Pancake 

☐ eDarling 

☐ Mazily 

☐ Elitsinglar 

☐ Zoosk 

☐ Happn 

☐ Övrigt:………… 

  

6. Hur ofta använder du din dejtingtjänst? * 

Markera endast en oval. 

☐ Varje dag Fortsätt till frågan 8. 

☐ Flera gånger i veckan Fortsätt till frågan 8. 

☐ En gång i veckan Fortsätt till frågan 8. 

☐ Någon gång i månaden Fortsätt till frågan 8. 

☐ Mer sällan Fortsätt till frågan 8. 

☐ Nätdejtar inte längre Fortsätt till frågan 7.  
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7. Varför nätdejtar du inte längre? * 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  

 Fyll i varje påstående utifrån dina värderingar 

(även om du inte nätdejtar längre vill vi att du fyller i det som överensstämde med dina 

värderingar tiden då du nätdejtade) 

  

8. Jag nätdejtar för att jag är nyfiken på hur det fungerar * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

9. Jag nätdejtar för att se utbudet av människor * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

10. Jag nätdejtar för att lära mig mer om vad jag söker i en partner * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

11. Jag nätdejtar för att det är spännande att prata med främlingar * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

12. Jag nätdejtar för att fördriva tiden * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

13. Jag nätdejtar för att få kontakt med nya människor * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 
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14. Jag nätdejtar för att få bekräftelse * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

15. Jag har intentionen att träffa någon i verkligheten när jag nätdejtar * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

16. Jag nätdejtar för att träffa tillfälliga sexpartners * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

17. Jag nätdejtar för hitta kärleken * 

Markera endast en oval. 

Stämmer inte alls ☐1  ☐2  ☐3  ☐4 Stämmer mycket bra 

  

18. Vilket är ditt främsta skäl för att nätdejta? * 

Markera endast en oval. 

☐ Nyfikenhet 

☐ Träffa kärleken 

☐ Se mina möjligheter 

☐ Träffa tillfälliga sexpartners 

☐ Tidsfördriv 

☐ Se utbudet av människor 

☐ Lära mig mer om vad jag söker i en partner 

☐ Söka bekräftelse 

☐ Prata med främlingar 

☐ Få kontakt med nya människor 

☐ Övrigt:……….. 
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19. Har du träffat någon från en datingtjänst i verkligheten? * 

Markera endast en oval. 

☐ Ja, fler än en gång Fortsätt till frågan 21. 

☐ Ja, en gång Fortsätt till frågan 21. 

☐ Nej Fortsätt till frågan 20. 

  

 20. Varför inte? * 

Fortsätt till frågan 26. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  

21. Hur många personer har du träffat? * 

Markera endast en oval. 

☐ 1 

☐ 2-5 

☐ 6-10 

☐ 11-20 

☐ Fler än 20  

  

22. Upplever du att människor du träffat i verkligheten överensstämt med hur du tolkat 

dem på nätdejtingtjänster? * 

Markera endast en oval. 

☐ Ja, alltid 

☐ Ja, de flesta 

☐ Sällan 

☐ Aldrig 

☐ Hade ingen speciell uppfattning innan jag träffade dem 

  

23. Har du träffat en tillfällig sexpartner via en nätdejtingtjänst? * 

Markera endast en oval. 

☐ Ja 

☐ Nej 
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24. Har du blivit tillsammans med någon du träffat på en nätdejtingtjänst? * 

Markera endast en oval. 

☐ Ja 

☐ Nej 

  

25. Befinner du dig i en relation som inletts via en nätdejtingtjänst? * 

Markera endast en oval. 

☐ Ja 

☐ Nej 

  

26. Har du några övriga kommentarer? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

Ditt svar är registrerat. Tack för din medverkan och lycka till i kärlekslivet!  

Maja Sundqvist och Max Berg 
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Bilaga 2: Frekvenstabeller 

Tabell B1: Träffat tillfällig sexpartner via nätdejting 

Tabell B2: Blivit tillsammans med någon via nätdejting? 

Tabell B3: Hur många personer har du träffat i verkligheten? 
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Tabell B4: FrämstaSkäl/Tinder  Tabell B5: FrämstaSkäl/Match.com 

 

 

Tabell B6: FrämstaSkäl/ HappyPancake Tabell B7: FrämstaSkäl/ Badoo 
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Tabell B8: FrämstaSkäl/Mötesplatsen 

 

 

 

 
 

 

 

Bilaga 3: Medelvärde  

Tabell B9: Medelvärde av påståndet   Tabell B10: “Jag nätdejtar för att få 

“Jag nätdejtar för att fördriva tiden”    bekräftelse” 
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Tabell B11: Medelvärde av påstående Tabell B12: “Jag har intentionen att träffa  

“Jag nätdejtar för att hitta kärleken”   någon i verkligheten när jag nätdejtar” 

 
 

 

Tabell B13: Medelvärde av påståendet “Jag nätdejtar för att träffa tillfälliga sexpartners” 
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Bilaga 4: Korstabeller 

Tabell B14: TräffatNågonIRL korsat med Ålder 

 

 

Tabell B15: BlivitTillsammans korsat med Ålder 
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Tabell B16: TräffatTillfälligSexpartners korsat med Kön 

 
 

Tabell B17: TräffatTillfälligSexpartner korsat med Ålder 
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B18: Främsta skäl korsat med Har du blivit tillsammans 

 

B19: Främsta skäl korsat med Har du träffat tillfällig sexpartner 

 

 

B20: Tjänst och ålder  

 Happy Pancake Mötesplatsen Badoo Tinder Match.com 

Över 60  4,4% 9,5% 0,9% 0,3% 7,9% 

51-60 15,3% 20,5% 9,2% 2,7% 20,1% 

41-50 19,7% 23,7% 12,7% 8,1% 23,8% 

31-40 24,4% 22,6% 25,4% 18,5% 26,8% 

26-30 21,2% 17,4% 21,9% 22,6% 15,2% 

21-25 13,4% 5,8% 24,6% 40,1% 4,3% 

18-20 1,5% 0,5% 5,3% 7,7% 1,8% 
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Bilaga 5: Öppna svarsfrågor 

B21: Varför har du slutat nätdejta? 

Hon 21-25 I ett förhållande (tack vare Tinder, hehehe) 

Hon 51-60 Jag tyckte inte det dök upp några intressanta att dejta. 

Hon 31-40 Träffade mitt livs kärlek 

Hon 21-25 Tröttnade 

Hon 21-25 Har partner 

Hon 21-25 Jag tröttnade 

Hon 21-25 Tröttnat :) 

Han 21-25 Träffade kärleken 

Hon 51-60 Låter bra men personkemin stämmer inte irl. 

Han 21-25 Har ett förhållande 

Hon 21-25 Tyckte inte om det 

Hon 51-60 Hittade en trevlig person. 

Hon 41-50 För att karlar är väldigt dåliga på kommunikation både i 

text och live. 

Han 21-25 Gick från sporadiskt umgänge till att hitta en fantastisk 

flickvän. 

Hon 21-25 Inte tid 

Hon 21-25 Träffar någon 

Hon 21-25 Jag tröttnade på engångsligg. 

Hon 51-60 Har träffat min älskling 

Hon 31-40 Oseriösa, har inte behov av dejting då jag är nu i en relation 

med en som jag inte träffade på dejtingsajt. 

Hon Över 60 Inte intresserad 

Hon 21-25 Jag är i ett förhållande 

Hon 26-30 Är i ett förhållande 
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Hon 21-25 Det kändes onaturligt 

Hon 21-25 Har träffat någon 

Hon 21-25 Jag har en kille 

Han 21-25 Är i förhållande 

Han 21-25 Testade bara på. Känner inget behov av det, men kanske i 

framtiden. Vem fan vet lol 

Hon Över 60 kostar så mycket, orkar inte, problem med hälsan 

Hen 31-40 Flickvän 

Han 31-40 Jag är i en relation. 

Hon 21-25 Hittade killen som var perfekt för mig. 

Hon 31-40 Hittade ingen seriös 

Hon 31-40 Träffat kille 

Han 41-50 Inte singel 

Hon 21-25 I ett förhållande 

Hon 21-25 Är nu sambo med min "match" 

Han 26-30 I ett seriöst förhållande, men vi träffades via Mazily 

Hon 26-30 Trött på att träffa på idioter som bara är ute efter EN sak. 

Hon 31-40 För att jag vill träffa någon på ett mer naturligt sätt. Med 

nätdejting tycker jag det blir påtvingat. 

Han 31-40 Hittat en partner 

Hon 31-40 Hittat en partner 

Hon 26-30 Av flera orsaker: 

  1. Jag tycker inte om att träffa män genom internet 

specifikt. Man har ofta ingen 4 genemsam grund än att man 

båda vill träffa någon, vilket gör att mellantinget mellan 

"desperat efter kärlek" och "lösaktigt sex" i princip suddas 

ut. Det blir helt enkelt inte naturligt. Dessutom tycker jag 

att det är motbjudande hur ytliga människor blir på internet, 

när saker som personkemi och kroppspråk suddas ut. 

Människors presentationer blir som CV:n, och allt som 



61 

spelar någon roll är bilder och hur mycket man kan skryta 

på sin profil, typ. 

  2. Jag dejtar inte längre överhuvudtaget, varken på nätet 

eller i verkligheten. 

Hon 41-50 Träffat en kille 

Han 31-40 Förmycket oärliga personer, besvikelse när man träffas på 

riktigt 

Hon 26-30 I förhållande 

Hon Över 60 

 

 

 

 

B:22 Varför har du aldrig nätdejtat? 

Han 21-25 Behöver inte 

Hon 18-20 HAHA, jag har ett monogamt förhållande. 

Hon 21-25 För att jag har partner sedan massa år 

Hon 51-60 Här redan en fin relation! 

Hon 21-25 Förhållande 

Han 21-25 Aldrig kännt något behov av det, och jag tycker själv att man 

inte får en helt riktig bild av någon man bara skriver till via 

nätet 

Hon 21-25 Vill inte träffa någon över nätet 

Han 21-25 Inte haft tid 

Hon 21-25 Har varit i fast förhållande länge, hann aldrig prova! 

Han 21-25 Känner inte att jag haft ett behov av det, har alltid umgåtts 

med många människor och på så sätt även träffat många tjejer. 

Har även varit i relationer rätt stor del av mitt aktiva dejt-liv. 

Hon 18-20 Har aldrig behövt då jag är i ett förhållande sedan en tid 

tillbaka 

Hon 21-25 Har en partner sedan 6 år tillbaka 

Han 21-25 Fysisk ohälsa har satt stopp för den biten ett bra tag nu 

Hon 18-20 Aldrig känt behovet. Skulle inte ha något emot att använda det 
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dock om jag någon gång är singel en längre period. 

Hon 41-50 Har inte varit aktuellt då jag träffat partners irl. 

Han 21-25 Känns inte som ett sätt jag vill hitta en partner på. Något känns 

"fel" bara med nätdejting känner jag. Föredrar verkliga möten 

framför nätdejtande. 

Hon 21-25 Litar inte på folk via nätet och har pojkvän. 

Han 51-60 Är i en långvarig relation som inte behöver förändras. 

Han 18-20 Varför skulle jag? 

Han 51-60 Har inte haft behov trots att jag varit singel 

Hon 21-25 Vill inte, har inte behövt heller 

Hon 31-40 Har aldrig varit aktuellt. 

Han 51-60 Gift i 30 år 

Hon 21-25 Är inte singel ready 2 mingel 

Hon 51-60 Känns osäkert 

Han 41-50 Gift 

Han 21-25 Behövs ej 

Hon 18-20 Föredrar att möta folk i verkligheten och bilda mig en egen 

uppfattning ist för att man ska kunna ljuga sig till en bild om 

sig själv innan 

Hon 18-20 nope, inte min grej 

Hon 41-50 Vågar inte riktigt ta steget. Är nog rädd för påslagna typer. 

Hon 21-25 Inte min grej 

Hon 18-20 Förhållande eller inte haft intresse av att träffa någon 

Hon 21-25 Upptagen 

Hon 21-25 För kräsen, har kikat lite men de va bara konstigt 

Hon 21-25 Har haft pojkvän i 2,5 år och innan fanns inte appar som badoo 

och tinder. 

Hon 18-20 Är i ett förhållande 
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Han 51-60 Vet ej! 

Hon 51-60 Har haft fast förhållande 32 år 

Han 51-60 Gift 

Hon 21-25 Vill dejta i verkligheten 

Han 18-20 Tycker inte om kulturen. 

Hon Över 60 Har inget behov av den tjänsten. Lever i ett förhållande 

Hon 26-30 Stigmatiserat och olustigt. Gillar inte tanken på att 

kommunicera med en okänd på det sättet. 

Hon 51-60 Är sambo sedan 20 år. 

Hon 51-60 Är gift 

Han 51-60 Gift med världens finaste dam. 

Hon 21-25 Inte hunnit ut på den marknaden då jag var singel. 

Hon 21-25 ej behövt/ej varit singel 

Hon 21-25 Jag tycker inte att det känns "äkta" 

Hon 21-25 Har varit i en relation sedan jag var 17, då var nätdejting till 

för folk som var skilda. Idag använder nästan alla mina vänner 

sig av ex. tinder. 

Han 21-25 Gift 

Hon 31-40 Vill vara anonym 

Han 21-25 Aldrig behövt 

Hon 18-20 Skeptisk emot vem man träffar på nätet. Sedan har jag inte 

varit så intresserad över lag. 

Hon 41-50 Vågar inte 

Han 31-40 Inte behövt 

Han 21-25 Har aldrig haft det i tankarna. 

Hon 41-50 Jag tänkte att det inte var någon idé eftersom jag räknade med 

att bli avstängd fort och det brukar kosta att vara med. Men nu 

har jag ändå prövat på det. 

Hon 41-50 Har varit skeptisk till det. 



64 

Hon 31-40 Blev singel för 3 månader sedan, vill testa nätdejting nu. 

Han 51-60 Har inte varit aktuellt tidigare. Skild sedan årsskiftet 2014-

2015 

Hon 51-60 Har inte tänkt på det, att man kan träffa någon på det sättet 

Han 31-40 Ger inget då det inte är ärligt 

Hon 51-60 Har inte tänkt på det, att man kan träffa någon på det sättet 

Han 31-40 Ger inget då det inte är ärligt 

Han 41-50 Kände inte till den 

Han 26-30 Alltid trott på att lära känna personen öga mot öga 

Han 41-50 Varit i förhållande 

Han 31-40 hade inte tid 

Han Under 18 Vet inte 

Han 31-40 Använt andra forum, krogen, föreningsliv etc. 

Hon 51-60 Har varit gift i många år  och är skild nu 

Hon Över 60 Ej varit aktuellt tidigare 

Han 26-30 Jag vill hitta min  

själsfrände 

Hon 41-50 Känts lite pinsamt att träffas på det viset. 

 

 

 

 

Han 21-25 Behöver inte 

Hon 18-20 HAHA, jag har ett monogamt förhållande.  

Hon 21-25 För att jag har partner sedan massa år 

Hon 51-60 Här redan en fin relation! 

Hon 21-25 Förhållande 

Han 21-25 Aldrig kännt något behov av det, och jag tycker själv att man inte får 

en helt riktig bild av någon man bara skriver till via nätet 
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Hon 21-25 Vill inte träffa någon över nätet  

Han 21-25 Inte haft tid 

Hon 21-25 Har varit i fast förhållande länge, hann aldrig prova!  

Han 21-25 Känner inte att jag haft ett behov av det, har alltid umgåtts med många 

människor och på så sätt även träffat många tjejer. Har även varit i 

relationer rätt stor del av mitt aktiva dejt-liv.  

Hon 18-20 Har aldrig behövt då jag är i ett förhållande sedan en tid tillbaka 

Hon 21-25 Har en partner sedan 6 år tillbaka 

Han 21-25 Fysisk ohälsa har satt stopp för den biten ett bra tag nu 

Hon 18-20 Aldrig känt behovet. Skulle inte ha något emot att använda det dock 

om jag någon gång är singel en längre period. 

Hon 41-50 Har inte varit aktuellt då jag träffat partners irl.  

Han 21-25 Känns inte som ett sätt jag vill hitta en partner på. Något känns "fel" 

bara med nätdejting känner jag. Föredrar verkliga möten framför 

nätdejtande. 

Hon 21-25 Litar inte på folk via nätet och har pojkvän. 

Han 51-60 Är i en långvarig relation som inte behöver förändras. 

Han 18-20 Varför skulle jag?  

Han 51-60 Har inte haft behov trots att jag varit singel 

Hon 21-25 Vill inte, har inte behövt heller  

Hon 31-40 Har aldrig varit aktuellt.  

Han 51-60 Gift i 30 år 

Hon 21-25 Är inte singel ready 2 mingel 

Hon 51-60 Känns osäkert 

Han 41-50 Gift 

Han 21-25 Behövs ej 

Hon 18-20 Föredrar att möta folk i verkligheten och bilda mig en egen 

uppfattning ist för att man ska kunna ljuga sig till en bild om sig själv 

innan  
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Hon 18-20 nope, inte min grej 

Hon 41-50 Vågar inte riktigt ta steget. Är nog rädd för påslagna typer.  

Hon 21-25 Inte min grej 

Hon 18-20 Förhållande eller inte haft intresse av att träffa någon  

Hon 21-25 Upptagen 

Hon 21-25 För kräsen, har kikat lite men de va bara konstigt 

Hon 21-25 Har haft pojkvän i 2,5 år och innan fanns inte appar som badoo och 

tinder. 

Hon 18-20 Är i ett förhållande 

Han 51-60 Vet ej! 

Hon 51-60 Har haft fast förhållande 32 år 

Han 51-60 Gift 

Hon 21-25 Vill dejta i verkligheten  

 

 

B:23 Varför har du aldrig träffat någon via en nätdejtingtjänst i verkligheten? 

Hon 21-25 Vet inte 

Hon 18-20 Har inte tagit initiativ till det 

Hon 18-20 Rädsla kanske? 

Hon 18-20 Har inte hittat någon jag är intresserad av 

Hon 18-20 Inget intresse 

Hon 21-25 Det har bara inte blivit av. Har varit nervös och fegat ur. 

Hon 18-20 För jag aldrig tagit nätdejtandet seriöst 

Han 21-25 inte velat 

Hon 21-25 Jag nätdejtade inte så seriöst och det kändes aldrig aktuellt att träffa 

någon 

Hon 21-25 Har precis börjat använda appen Tinder men tar det inte så seriöst utan 

mer tidsfördriv. Träffar hellre ngn IRL då så mycket mer än en bild på 

en person spelar roll för mig. 
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Han 18-20 Inte fått tillräckligt bra kontakt för att tycka att det vore värt. 

Han 21-25 För att jag inte använt den så pass mycket. 

Hon 18-20 Blev aldrig av bara 

Hon 21-25 Känns läskigt. 

Han 21-25 pallar inte 

Hon 18-20 Har ingen lust, gjorde det mest för att se hur det fungerade och lära 

mig - samt få lite bekräftelse. 

Han 21-25 Jag nätdejtande inte speciellt länge så det blev aldrig någon träff 

Hon 21-25 nätdejtade inte länge 

Hon 18-20 För att jag alltid dragit mig ur i sista sekunden 

Han 21-25 Orkar inte fullfölja, tar för mycket tid. Ingen tar 'nätdejting' seriöst. 

Hon 21-25 För att jag aldrig funnit någon tillräckligt icke-dum i huvudet för att 

träffa den i verkligheten. 

Hon 18-20 Vill ej 

Hon 18-20 orkar ej 

Hon 26-30 Inte tillräckligt intresserad 

Hon 21-25 Jag har inte vågat ses på riktigt. 

Han 21-25 Inte blivit av 

Hon 21-25 Skulle aldrig våga träffa en person som jag skrivit med. 

Han 21-25 ? 

Hon 21-25 Har inte funnit någon intressant 

Hon 18-20 Inte blivit av 

Hon 18-20 Inget seriöst 

Hon 21-25 Inte blivit av 

Hon 21-25 Inte hittat någon jag velat träffa 

Hon 21-25 Jag tycker det är läskigt att träffa främmande människor, speciellt 

män. 

Han 21-25 Testade bara på, pratade vid med några men fick kalla kårar och sket i 
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det. Känns som en sånn process. Jag venne 

Hon 21-25 Inte självförtroende nog. 

Hon 26-30 / 

Hon 21-25 Inte hittat någon intressant 

Han 41-50 Inte kommit så långt 

Han 51-60 Är väl kräsen 

Han 26-30 Ingen som vill träffas 

Han 41-50 Ingen har velat träffas 

Han 21-25 Ej drivit detta syfte. 

Hon 21-25 De bor för långt bort. 

Han 31-40 ingen svarar 

Han Över 60 97% Vill träffa jämnåriga 

Han 26-30 Dragit ut på tiden 

Hon 18-20 osäker på om människan är värd mig/lever upp till min standard. 

Han 21-25 Precis börjat testa detta med nätdejting 

Han 41-50 Har inte träffat på någon intressant person än. 

Han 31-40 Inte fått kontakt med någon 

Hon 41-50 Dåligt självförtroende 

Han Över 60 Högkvalificerat skit. Sällan får man svar när man skriver till någon. 

Han 26-30 De vill inte 

Hon 41-50 Den ende jag vill träffa vågar inte träffa mig. 

Han 26-30 Inte lyckats få varaktig kontakt med någon 

Han 26-30 ingen som vill 

Han 41-50 Inte fått c1sen. Än. Bara försökt i en vecka...  :-) 

Han 21-25 Jag har inte hittat en tjej som jag känner att jag vill träffa i 

verkligheten än 

Han 21-25 Inte hittat den rätte 
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Han 21-25 Jag har inte hittat en tjej som jag känner att jag vill träffa i 

verkligheten än 

Han 21-25 Inte hittat den rätte 

Hon 21-25 Inte hunnit. Bara varit medlem i fyra dagar. 

Han 21-25 Jag har inte kommit så långt med någon jag kontaktat =/ 

Han 21-25 Friend zone 

Han 26-30 Inte fått kontakt med någon. 

Hon 18-20 Har inte hittat någon jag har velat träffa än 

Hon 51-60 inte funnits DET... 

Hon 26-30 Inte hunnit, knappt varit medlem i 2 veckor 

Hon 21-25 Inte hittat någon rolig att träffa 

Han 31-40 De personer jag har försökt att prata med och som verkar intressanta 

har inte svarat tillbaka. 

Han 26-30 Jag är för ful med för höga krav 

Hon 21-25 Inte träffat någon som jag känner för att träffa i verkligheten. 

Han 26-30 Vet ej 

Han 31-40 Ingen är intresserad av mig 

Han 26-30 Va? 

Han 31-40 Alldeles för mycket killar jämfört med tjejer så det blir för tuff 

konkurrans 

Han 26-30 Till vilken fråga är detta en uppföljning ifrån? 

Han 31-40 För att ingen har behagat sig att svara på någon av mina mail, trots att 

jag mailat alla intressanta personer på mer än en dejtingsajt... 

 

 

 

 

 


