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Sammanfattning 

Dejting har förändrats mycket under de senaste åren. Det som tidigare bestod av fysiska möten 

har ersatts av bland annat internetdejting och dejting via mobilappar. Det är av sociologisk stor 

vikt att undersöka huruvida kontaktskapandet inom dejtingvärlden ser ut idag. Studien som 

presenterats nedan har specifikt valt att undersöka eventuella likheter mellan beteenden som sker 

inom online och offline inom dejtingvärlden. Offlinebeteendet refereras i denna studie till en 

tidigare forskning som redogör för personers antal sexpartners som de har haft under en livstid 

vars resultat visar på en bred positiv snedfördelning. Beteendet som sker online i studien syftar 

till att undersöka ivägskickade flirtar på dejtingsidan Qruiser. Det unika med flirtar på Qruiser är 

att personen som flirten skickas iväg till inte blir medveten om detta försök till kontakt förrän hen 

själv har fattat tycka för samma person och flirtat tillbaka. Flirtprocessen online utmanar därmed 

traditionell handlingsteori som menar på att en social handling endast uppstår vid en interaktion 

med andra, vilket inte uppenbart i detta sammanhang. Det är intressant att se huruvida 

fördelningen av detta resultat efterliknar den breda svansen av en positiv snedfördelning som 

antal sexuella partners under en livstid redovisar i tidigare forskning. Resultatet visar att den 

breda svansen av en positiv snedfördelning återfinns och därmed blir studiens resultat ytterst 

anmärkningsvärt. Det blir även sociologisk intressant då det verkar finnas en social handling utan 

interaktion som följer den sociala handlingen med interaktion.  
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1. Inledning 

I en artikel skriven av Freiesleben de Blasio et al. (2007) studeras hur många sexpartners 

personer i snitt har under en livstid. I artikeln uppdagas en positiv snedfördelning av män och 

kvinnors antal sexpartners. Snedfördelningen är avgörande för studien utifrån önskan om att finna 

en liknelse mellan detta och flirtande online. Artikeln fokuserar i synnerhet på att tolka 

offlinebeteenden (beteenden som inte sker på internet) i relation till mönster online (i denna 

kontext, flirtandet på Qruiser). Artikeln ligger till grund för forskningsfrågan kring offline- och 

onlinemönsters eventuella liknelser. Studien undersöker specifikt huruvida resultatet av den 

positiva snedfördelningen från personers antal sexuella partners (offline) även uppkommer i 

resultatet av flirtaktivitetens fördelning (online). Den positiva snedfördelningen i artikeln från 

Freiesleben de Blasio et al. (2007) ska förstås ses som en referensram till de flirtar online som 

studien syftar till att undersöka. Om en positiv snedfördelning återfinns i denna studie innebär det 

att både antal sexpartners över en livstid och flirtande online följer samma fördelning och visar på 

ett intressant resultat. Det intressanta med ett sådant resultat är att det oftast framkommer en bred 

fördelning vid fenomen när det handlar om preferential attachment kan anses vara en del av 

Matteuseffekten (Merton, 1968). Det som gör att det skulle vara en mer intressant i detta fall är 

att Matteuseffekten bygger på att individer kan notera sin omgivning och utifrån den agera. 

Online är det svårare och i kontexten om flirtar skickade online omöjligt att agera utifrån noterat 

beteende i sin omgivning.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt återfinns i Robert Mertons perspektiv av “middle-range” 

karaktär (Hedström & Swedberg, 1998). Detta med avseende på att mekanismerna 

Matteuseffekten och den självuppfyllande profetian testas som alternativa teoretiska förklaringar 

till effekten som uppstår. Matteuseffekten innebär att en redan gynnad part kommer att gynnas i 

framtiden (ibid). Den självuppfyllande profetian liknar till viss del den liknande spridning som 

Matteuseffekten orsakar. Denna mekanism vill dock istället belysa effekten av ett socialt 

beteende som resulterar i att “allt” eller “inget” sker. I detta avseende blir istället en spridning 

relevant utifrån ett individuellt beteende som i sin tur leder till ett kollektivt beteende (ibid). Till 

sist blir det intressant att se huruvida någon av dessa mekanismer går att använda som förklaring 

till den positiva snedfördelningen som denna studies datamaterial resulterar i.  
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Dejting idag ser annorlunda ut än tidigare då internet har öppnat upp fler möjligheter för personer 

att ta kontakt med varandra. Det är även betydligt enklare att ha kontakt med flera personer 

samtidigt. Dahlman (2010) menar att internetdejting idag det vanligaste sättet att träffa en partner 

på. Det är dock inte bara internetsidor som är aktuellt, internetdejting har idag fått konkurrens av 

dejtingappar. Till skillnad från internetsidor består apparna oftast av ett snabbare och mer 

tillgängligt kontaktskapande. En utav dessa appar är Tinder som vissa hävdar ligger till grund för 

en “Dating Apocalypse” (Sales 2015).  

 

Även i media sprids en bild av att det sker en stor beteende förändring inom dejtingvärlden och 

främst på grund av matchningssätt som sker genom online flirtande likt funktionen på Qruiser 

och appen Tinder (Winther 2015). Det som media beskriver som något revolutionerande genom 

appen Tinder har funnits på Qrusier länge då ett utav sätten att ta kontakt på Qruiser är genom att 

flirta.  

 

Studien har använt sig av data ifrån Qrusier då data från Tinder inte varit tillgängligt. Qruiser är 

en dejtingsida som kommer vara grunden för analysen i denna studie. På Qruiser kan en match 

uppstå mellan två medlemmar först när båda flirtat med varandra uppstår en match som görs 

synlig för dem båda. Om flirten inte blir besvarad kommer ej en synlig match att uppstå. Qruiser 

har genom funktionen “flirt” skapat ett kontaktskapande online som kan ske utan interaktion och 

genom en dold interaktion likt den som sker på Tinder. Studien kommer i diskussionsdelen att 

avhandla huruvida det är möjligt att dra paralleller mellan Qruiser och Tinder då de båda har ett 

liknande matchningsförfarande. Användarna på Qruiser står inför en total ovisshet kring vem som 

har flirtat fram tills att en matchning sker och en interaktion kan fortgå. Processen för att nå 

kontakt kan anses unikt ur ett sociologiskt perspektiv då det sker via en social handling utan 

interaktion. Social handling i denna studie syftar till Max Webers definition, en social handling 

uppstår när en subjektiv intention finns och när individer kan observera andra beteenden och 

därifrån orientera sitt eget beteende (Weber, 1983:3). I denna studie sker dock flirtandet ur en 

aspekt som utmanar Webers traditionella handlingsteori, då det på Qrusier ej går att orientera sina 

medmänniskors beteenden men går att handla med en subjektiv intention. 

 

Oavsett om en person befinner sig offline eller online i detta sammanhang verkar beteendet 

förstärkas ju fler flirtar eller sexuella partners som en person har samlat på sig. Då denna studie 
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även tolkar flirtningsprocessen online som en social handling anses inte traditionell 

handlingsteori längre vara tillräcklig som förklaring till vad en social handling kan definieras 

som. Detta gör att det finns skäl till att anta att den sociala handlingen som ligger till grund för 

båda typerna av beteenden är i behov av att moderniseras i sin definition.  

 

Då internet har blivit en stor del av samhället när det kommer till kontaktskapanden, betyder det 

att traditionell handlingsteori endast håller som förklaring till de möten som sker offline i den 

fysiska världen. Den kan uppenbarligen inte anses tillräcklig för att förklara det utvecklade 

kontaktskapandet som sker online. Denna studie vill visa på att vårt beteende inte skiljer sig 

markant åt på de olika mötesplatserna, utan påverkas av liknande förutsättningar i utvecklingen 

av ett förstärkt beteende.  

 

Den studie som gjorts av Freiesleben de Blasio et al. (2007) visar på en positiv snedfördelning av 

resultatet (antal sexpartners under en livstid). Resultatet ligger till grund för denna studie och 

ämnar till att undersöka huruvida även flirtfunktionen på Qruiser följer ett liknande mönster. 

Detta är intressant utifrån perspektivet av att denna typ av fördelning oftast uppstår genom social 

interaktion. När en flirt skickas iväg eller tas emot på Qruiser kan aktören inte observera vad 

andra gör online (förutom att exempelvis lära sig av hur vänner gör genom offlinekontakter). Att 

studera både flirtfrekvensen och sexuella mönster är intressant då det kan finnas en koppling 

mellan dessa. En flirt online kan skapa möjligheten för sex offline, ett samband som inte går att 

bekräfta eller dementera i denna uppsats. Istället önskas studien undersöka huruvida det finns en 

liknande fördelning mellan dessa två beteenden. Att studera flirtfrekvensens fördelning är 

intressant då det inte finns studier på det tidigare, samt att en liknelse mellan flirtande online och 

sexuellaktivitet offline inte skett tidigare.  

 

För att förtydliga för fortsatt läsning av studien innebär ett offlinebeteende alla handlingar som 

aktörer utför utanför internet och appar. Onlinebeteenden syftar istället till de handlingar som 

aktörer utför på internet och appar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom flirtfunktionen på Qruiser analysera huruvida aktiviteten online 

har en liknande fördelning som tidigare forskningsresultat av offlinebeteendet ”antalet sexuella 
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kontakter för individer under en livstid”. Med utgångspunkt i detta har två frågeställningar 

formulerats i denna studie: 

● Hur ser frekvensen för flirtandet ut på Qruiser? 

● Ser fördelningen av flirtaktivitet online och sexuella kontakter offline liknande ut?’ 

 

Studien har inte för avsikt att testa huruvida flirtaktiviteten resulterar i samma fördelning utan 

enbart undersöka en eventuell liknelse av den skeva positiva snedfördelningen.  

2. Tidigare forskning 

Tresolini Fiore (2004) beskriver hur internetdejting har gått från att vara mindre accepterat inom 

den samhälleliga och sociala normen, till att ingå i de flesta individers sociala liv idag. 

Internetdejtingsidor använder sig av ett flertal olika funktioner som alternativ till kommunikation 

mellan medlemmar. Denna studie syftar, som tidigare nämnt, specifikt till att undersöka 

flirtfunktionen. Att skicka meddelanden är ytterligare ett alternativ till att ta kontakt vilket 

Tresolini Fiore bland annat inriktar analysen på. Han utgår dock istället ifrån att undersöka 

frekvensen av hur många användare med en särskild beskriven egenskap som blir kontaktade via 

meddelanden (ibid). Medlemmars egenskaper hamnar i fokus för popularitet i denna fråga. 

Orsaken till agerandet blir centralt i frågan och skiljer sig ifrån syftet av att enbart studera den 

upprepade sociala handlingen av att använda sig av flirtfunktionen. Trots detta är intresset för hur 

fördelningen av medlemmars aktivitet ser ut på dejtingsidorna likartade och kan vara till nytta av 

att jämföras.  

 

Denna studie är inte avsedd att analysera meddelandeverktyget då det är ett kommunikationssätt 

likt flirtande och därmed blir tidigare forskning kring skickade meddelande även värdefullt. Det 

blir även värdefullt i form av att det finns en avsaknad av tidigare forskning gällande flirtaktivitet 

online, därmed kan studier kring meddelandeaktivitet som ett interaktionssätt online vara 

värdefulla för studien. Meddelandeaktivitet går att jämföra med det denna studie önskar 

undersöka, det vill säga frekvensen av flirtar på Qruiser.  

 

Analyser av medlemmar från Qruiser har tidigare använts i forskning för att undersöka 

beteendemönster på dejtingsidan. Gallos et al. (2012) belyser vikten av att studera interaktion ur 
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ett sociologiskt perspektiv. Författarnas analyser skiljer sig från studiens syfte då de istället 

inriktar studien på att karaktärisera nya länkar skapade på Qruiser samt internetdejtingsidan 

Pussokram. De utför en kvantitativ analys för att undersöka hur länkar mellan medlemmar 

skapas. De identifierar en ny länk först när en favorit läggs till i en personlig lista eller när en 

medlem väljer att skriva ett inlägg i någons gästbok (ibid). Syftet är att de då kan föra ihop andra 

medlemmar och skapa länkar mellan varandra likt en triangel. Detta gör att länkar som möjligtvis 

inte hade uppstått ändå kan etableras. Meningen är att genom denna process kunna upptäcka hur 

interaktioner uppstår och formas inom nätverk (ibid). I detta fall går det tydligt att se hur 

interaktionens betydelse skapar mönster i personers beteenden genom att använda sig av 

varandra. Den handling som sker när en flirt på Qruiser skickas iväg skiljer sig från interaktionen 

som beskrivs i artikeln. Olikheterna i processen av att skapa kontakt med andra människor 

utmanar studiens sociologiska aspekter då sociala handlingar beskrivs med och utan interaktion. I 

artikeln nämner Gallos et al. (2012) den eventuella problematiken av att individuella aspekter 

(speciellt beskrivna egenskaper i medlemmens profil) har en tendens att hamna i centrum. De 

påverkar dock ändå strukturen av sociala nätverks möjlighet till interaktion mellan individer. 

Strukturen av nätverket spelar således roll för beteenden i det sociala sammanhanget. Strukturen 

av generella dejtingsidor har ett flertal alternativ till vidare interaktion, därav ett utav dessa kan 

involvera flirtfunktionen. Det är då viktigt att observera att denna studie utgår ifrån att 

flirtfunktionen i detta fall skapar möjlighet till interaktion och syftar inte till att bestå av en 

interaktion från början. 

 

Onlinedejting har bevisligen en forskningsbakgrund utifrån flera synvinklar. Rudder (2014) är en 

utav entreprenörerna bakom en dejtingsida vid namn OkCupid som för närvarande är en av USAs 

populäraste dejtingsidor. Med hjälp av datamaterialet på OkCupid har han skrivit en bok för att 

analysera användarnas beteenden. Boken analyserar bland annat frekvensen av användningen 

utav ord i allt ifrån presentationer till meddelanden. Vidare utförs en djupare undersökning av 

egenskaper i hur meddelanden skickas, som utgår från tidpunkt, antal bokstäver samt andelen 

svar (Rudder, 2014). Rudder utgår framförallt ifrån heterosexuella män och kvinnor och 

motiverar valet med bristen av utrymme. Han menar dock att när analysen av det totala 

datamaterialet genomförts fann han att hetero-, homo- och bisexuella följde liknande mönster 

(ibid). Rudder har därav till stor del utelämnat homo- och bisexuella medlemmar ur analysen. 

Boken har inspirerat studien till en bredare förståelse inom fenomenet internetdejting. Dock 
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innefattar inte forskningen granskning av en flirtfunktion vilket är en brist i förhållandet till 

studien. 

 

Tinder är istället en dejtingapp som finns tillgänglig för alla smartphones och gör det möjligt för 

medlemmar att flirta utan att ha tillgång till en dator. Dejtingappen är uppbyggd på grundidén att 

användare får se en bild på en person och därefter få tillgång till två alternativa val. Om 

medlemmen finner personen på bilden intressant kan hen dra fingret åt höger (swipa höger 

alternativt trycka på symbolen med ett hjärta) på skärmen. Om personen inte anses tilltalande ska 

istället fingret dras åt vänster (swipa vänster alternativt trycka på symbolen “kryss”) på skärmen. 

Exempel på hur detta kan se ut går att se nedan. Oavsett vad personen väljer att göra är 

handlingen inte synbar för varken andra användare eller mottagaren i frågan.  

 

Först när två personer har swipat höger på varandras bild paras de ihop till en match och kan 

börja kommunicera. Detta liknar Qruisers sätt att matcha sina medlemmar då flirten ej blir 

offentlig för medlemmarna förens den besvarats av de båda. Därav är forskning kring Tinder och 

Tinder som app även intressant för denna studie.  

 

Appen för Tinder syftar till att finna en match grundad på attraktion av fysiska uppenbara 

egenskaper så som utseende av en profilbild. Medlemmar kan även se vart individer befinner sig 

med hjälp av geografisk information, vilket gör att de kan välja i vilket område och hur nära en 

matchning önskas befinna sig (Roeffen, 2014).  

 

Tinder skiljer sig därmed från Qruiser med avseende på att appen endast existerar med hjälp av 

flirtfunktion som denna studie syftar till att studera. Det är av de anledningarna som 

datamaterialet från Qruiser anses värdefullt, tack vare möjligheten till analys av medlemmars 

användning av flirtfunktionen redan år 2005. 
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Bild 1 

 

Bild 2 

 

Bild 1 visar hur det kan se ut när en medlem på Tinder visas för en annan medlem. Bild 2 visar 

hur det ser ut på Tinder när båda medlemmarna fattat tycke för varandra och tryckt på symbolen 

med hjärta på, en match har uppstått. Att förklara hur Tinder fungerar är relevant för studien då 

de använder sig av ett liknande unikt matchningsförfarande som Qruiser men även för att Tinder 

blivit en del av det nätdejtingfenomen som finns idag.  

 

Det är inte endast Qruiser och Tinder som använder sig av matchningskonceptet mellan två 

medlemmar. Tresolini Fiore (2004) hänvisar till dejtingsidan eHarmony som är en av sidorna 

med en liknande matchningsfunktion som Qruiser och Tinder. Användare på eHarmony kan 

endast kontakta en potentiell dejtingpartner om personerna anses vara en matchning. Kriterier för 

hur matchningen sker utgörs dock på eHarmony av den personliga beskrivningen. Systemet på 

eHarmony sköter matchningsprocessen åt medlemmarna till skillnad från Qruiser och Tinder, där 

medlemmarna flirtar på egen hand. Ansvaret läggs då helt på individens egen intuition när det 

gäller potentiella matchningar.  

 

Det är heller inte endast Qruiser som involverar alternativa verktyg till kontakt utan krav på 

verbal kommunikation (ibid). Tresolini Fiore redogör för andra liknande funktioner där en “flirt” 

på Qruiser exempelvis går att likna en “eye contact” eller “wink” på andra dejtingsidor. På grund 

av att dessa alternativa vägar till interaktion, som används på flera sidor, finns det anledning till 
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att studera fenomenet vidare. Inte minst av den anledningen att en dejtingapp (Tinder) har valt att 

grunda hela sin matchningsprocess på detta verktyg. I sin artikel analyserar Tresolini Fiore 

aktivitet online som kan ligga till grund för en jämförelse av resultat. Han utgår dock endast ifrån 

heterosexuella personer då det inte fanns tillräckligt många som valt att klicka i rubriken av 

sökandet efter en dejtingpartner av samma kön.  

 

För vidare forskning anser han att det vore bra att fokusera på dejtingsidor där den homosexuella 

läggningen är i majoritet för att kunna dra slutsatser om onlinebeteenden bättre. Tresolini Fiore 

hänvisar bland annat till en jämförelse mellan män och kvinnor och fann att män deltog i fler 

kommunikationer i snitt än vad kvinnorna gjorde (ibid). Männens aktiva majoritet är möjligtvis 

något som sträcker sig genom fler funktioner på dejtingsidor och återstår att se huruvida 

flirtfunktionen på Qruiser är en utav dem. 

 

Tidigare forskning som undersökt en eventuell snedfördelning i sexuell aktivitet offline och vad 

det kan beror på är bland annat forskning gjord av Fredrik Liljeros (2009). Liljeros skriver att en 

snedfördelning av ett datamaterial kan tyda på att det handlar om “säkert” beteende hos 

respondenterna. Liljeros nämner även andra studier om sexuella kontakter som har fått ett resultat 

som varit snedfördelat (ibid). Bland annat den anrika studien Natsal (2000) som genomförts i 

England och som undersöker attityder till sex samt sexuell aktivitet.  

3. Teori 

Robert Merton utvecklade det som kallas för middle-range theories (Hedström & Swedberg, 

1998). Genom detta fångade han upp kopplingen mellan mekanismens betydelse och teorier. 

Mekanismer går att jämföra med biologins lagar, till exempel går det att förklara mekanismer 

utifrån det som byggs på tidigare eller andra kemiska molekyler. Merton ansåg inte att det var 

nödvändigt att utveckla generella system av sociologiska teorier. Han argumenterade istället för 

att vikten borde ligga på att behandla sociala mekanismer (ibid). Med denna förklaring menade 

han att poängen var att få fram en ”mellanväg”.  
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Två tänkbara relevanta exempel på mekanismer som skulle kunna bidra med försök till att 

förklara flirtaktivitetens resultat är Matteuseffekten och den självuppfyllande profetian. Det 

skulle alltså kunna resultera i en effekt som även uppstått utifrån andra parfördelningar.  

 

I detta fall jämförs flirtaktiviteten online med antal sexpartners som kan visa på huruvida 

onlineaktivitet skiljer sig från offline-världens sexuella parrelationer eller inte. Mekanismerna är 

då till för att förklara denna “mellanväg” i ett försök till att förstå huruvida detta följer en slags 

effektlag från tidigare forskningsresultat samtidigt som sociala mekanismer spelar in i utfallet.  

 

Varför detta blir en intressant jämförelse utifrån ett större perspektiv anses utifrån denna studie 

grundas av att beteendeaktiviteten av kontaktskapande går att diskuteras både från ett offline- och 

ett onlineperspektiv. Det som skiljer perspektiven åt är att onlinevärlden intar ett mer modernt 

sociologiskt förhållningssätt. 

 

Robert Merton upptäckte under 60-talet ett fenomen som han döpte till Matteuseffekten (Merton, 

1968). Fenomenet han upptäckte namngavs efter Matteus-evangeliet 25:29 "Var och en som har, 

han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har." 

(Bibeln, 1999). Matteuseffekten kan appliceras på olika perspektiv och grundar sig i att den 

gynnade partens försprång även leder till en gynnad framtid inom specifikt område (Merton, 

1968).  

 

Merton konstaterar att om personen befinner sig inom det stratum för de gynnade så kommer det 

dock alltid finnas rangordning. Merton exemplifierar detta genom Nobelpristagare, även inom 

detta stratum kommer det finnas en mer eller mindre gynnad part. Detta är ett utav de perspektiv 

där Matteuseffekten har en inverkan på karriärmöjligheter. Oavsett på vilken nivå en person 

befinner sig bygger det “nya” på det “gamla” (ibid).  

 

Ett annat perspektiv som Mertons utgår ifrån är ur en kommunikativ synvinkel. I en förenklad 

beskrivning av detta betyder det att en vetenskapsman med högre rang har enklare att sälja in nya 

idéer än vetenskapsmän med lägre rang. Matteuseffekten har en tendens att finnas inom olika 

områden då skillnader i form av överordnad och underordnad och hur de gynnas på grund av sin 

ställning finns i princip inom varje område (ibid). Denna mekanism kan bidra med en alternativ 

förklaring till den stigande effekten av frekvensen av flirtaktiviteten på Qruiser.  
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Under 1970 talet analyserade teoretikern Derek de Solla Price orsaken till att en del processer av 

empirisk data resulterade i en återkommande fördelning av forskningsmaterialet (Newman, 

2010). Nätverk har generellt haft en tendens att påverkas av en positiv snedfördelning, en så 

kallad potenslag, och är även applicerbart på nätverk online. Price fann återkomsten av dessa 

fördelningar och menade på att uppkomsten av en sådan fördelning indikerar på att något 

intressant finns i datamaterialet (Newman, 2010).  

 

Samtidigt inspirerades Price av Herbert Simon som var aktiv inom ekonomi. Han redogjorde för 

förklaringar som beskrev orsaken till att rika människor blir rikare. Fördelningen av denna 

process följde de mönster av fördelningar som Price funnit i det empiriska materialet. Han kunde 

då ta efter Simons metod och hänvisa till Matteuseffekten (Newman, 2010). Merton menar på att 

resultatfördelningen har ett kumulativt övertag och betyder att något nytt bygger på något 

gammalt (Merton, 1968). Det intressanta är att effekten anses vara sällsynt och tyder på att 

resultat av denna karaktär blir värdefullt att studera. En person som i en artikel har blivit citerad 

ett flertal gånger kommer, utifrån Matteuseffekten, att i större grad bli citerad i framtiden (ibid). 

Price hänvisar det ovan nämnda till den matematiska modellen, döpt efter honom själv, Price 

model (Newman, 2010). Modellen är dock begränsad på grund av att fokus enbart ligger på en 

aspekt av processen, det vill säga tillväxten av antal citeringar. 

 

Den andra alternativa mekanismen som studien ämnar till att undersöka av Merton, vid namn den 

självuppfyllande profetian, grundar sig i Thomas teoremet som innebär att “If men define 

situations as real, they are real in their consequences.” (Merton, 1068:475). Den profetia som en 

person tror på kommer utifrån det individuella perspektivet att bli verkligt i sammanhanget.  

 

Merton exemplifierar detta genom en bank som går i konkurs. En aktör går in på banken och tar 

ut pengar, flera följer aktörens mönster och börjar också ta ut pengar från banken. Bankdirektören 

anar inget ont och antar att de flesta är där för att hämta ut sin sedvanliga lön. Dock sprider sig ett 

rykte om att det går dåligt för banken då aktörer sett fler och fler personer hämta ut pengar på 

banken. Nästa steg blir att en kollektiv aktion sker i form av att flera aktörer tar ut pengar, mer 

pengar än vad som finns i bankvalvet. Konkursen är ett faktum som orsakats av den 

självuppfyllande profetian. Den självuppfyllande profetian skapas till en början utifrån en falsk 

definition av något som gör att ett visst beteende uppstår. Det som till en början var falskt blir då 
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sant genom en beteendeförändring (Merton, 1968). Agerandet blir till en del av de sociala 

mekanismerna och skapar en spiral av aktioner. Denna spiral, som kan leda till 

uppseendeväckande resultat, exempelvis bankens konkurs, bör avbrytas. Genom att ett nytt 

fenomen skapas kan de gamla fördomarna fördömas och en ny spiral av sociala fenomen kan ta 

plats (ibid). Merton menar vidare att det ursprungliga fenomenet bör ifrågasättas i syfte att visa 

på att antaganden inte är korrekta för fenomenet (ibid). Detta kan liknas vid det som sker idag när 

vi önskar att slå hål på myter eller fördomar.  

 

Ett perspektiv som gör detta fenomen extra intressant är att det inte fullt ut går att förena med 

traditionell handlingsteori. Weber beskriver exempelvis att med en “social handling avses en 

handling som med avseende på sin subjektiva mening relaterar sig till andras beteenden och vars 

förlopp orienterar sig efter dessa.” (Weber, 1983:3). Webers perspektiv är tillämpbart för studien 

då den önskar att undersöka offline- och onlinebeteenden som kan ses som en social handling. 

Att utföra en social handling på Tinder och kan kopplas till valet en medlem gör av att swipa 

höger eller vänster. Det går dock inte att dra slutsatsen kring att en interaktion har uppstått 

eftersom det inte går att veta när och om interaktion har uppstått.  

 

Varken Matteuseffekten eller den självuppfyllande profetian är optimala mekanismer för denna 

studie, men ligger närmast studiens syfte. Att flirta via internet och appar är ett nytt fenomen 

vilket gör att det inte finns renodlade teorier utformade. Båda mekanismerna utgår ifrån att den 

sociala handlingen blir betraktade utifrån andra. Qruiser och Tinders flirtande grundar sig i att 

medlemmarna inte kan se varandras sociala handlingar. En medvetenhet om teorins och 

mekanismernas brister finns därför och kommer därav att appliceras till viss del i syfte att 

anpassas till det material som studien önskar att undersöka (flirtaktiviteten). Max Webers 

definition på vad en social handling står för kommer att användas som ett verktyg till att 

diskutera kring den handling som sker när medlemmar på Qruiser använder sig av flirtfunktionen. 
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4. Metod 

4.1 Datamaterial 

Datamaterialet grundas utifrån registerdata som har samlats in för ett annat forskningsprojekt. 

Materialet köptes in från QX (företaget bakom Qruiser) och är helt avidentifierat. Datan är inte fri 

att använda på grund av avtalet med QX. Resultatet, kan vid behov, verifieras genom att forskare 

får tillgång till materialet på Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Studien har 

tilldelats en del av det data som samlades in i samband med den tidigare forskningen. Materialet 

har varit helt avidentifierat och studien har endast fått tillgång till variablerna medlems id 

(sifferkombination på 6 siffror), flirt (hur många gånger en medlem flirtat), offer (hur många 

gånger medlemmen har varit mottagare av en flirt) samt match (hur många gånger och om det har 

uppstått en match).  

 

Datan består av både kvinnor och män som analyseras utifrån två olika populationer. Qruiser 

riktar sig mot HBTQ-personer, därav består datamaterialet av personer som har angett att de är 

homo- eller bisexuella på dejtingsidan. Materialet från databasen är hämtat mellan november år 

2005 och januari år 2006. Det består totalt av 3863 observationer i form av användare som har 

skickat eller mottagit en flirt. Av dessa observationer är 545 kvinnor och 3319 män. Fördelen 

med detta tillvägagångssätt är att det inte finns något bortfall i analysen. Den interna validiteten 

blir heller inte intressant trots att det alltid kan finnas risk för handhavande fel när datan har 

sammanställts.  

 

Eftersom att en totalundersökning av materialet genomförts är inte heller reliabiliteten ett 

problem. Däremot skulle den kunna diskuteras utifrån reliabiliteten över tid (årsvariationer). 

Detta skulle exempelvis kunna påverkas av att en undersökning utförs på en tid på året när 

personer ofta är bortresta och lägger fokus på annat. Då studien bland annat ämnar till att uppnå 

en diskussion och inte en generalisering till Tinder är inte heller den externa validiteten ett 

problem. 
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4.2 Tillgängliga variabler och etik 

Variablerna som analyseras är ID, flirt, offer och match. Variabeln ID syftar till det nummer som 

en medlem känns igen på och består av en fem eller sexsiffrig kombination unikt utformad för 

varje användare. Dessa kombinationer har möjliggjort undersökningen kring huruvida flirtar har 

skickats eller mottagits på Qruiser. Allt material är avpersonifierat och därmed anonymt. 

Sifferkombinationen är inget som går att spåra och gör att materialet anses vara oproblematiskt ur 

ett etiskt perspektiv. Variabeln flirt indikerar det antalet gånger en medlem har skickat en flirt till 

en annan medlem. Variabeln offer innebär motsatsen, d.v.s. antalet gånger en person har varit 

mottagare av en flirt. Variabeln match innebär att flirten, som är skickad från medlem X till 

medlem Y eller tvärt om, har blivit besvarad och en match har uppstått (med förutsättning att 

användarna inte ser vem som har flirtat med vem). Dessa variabler ligger till grund för analysen 

av flirtningsfrekvensen på Qruiser. 

4.3 Presentation av resultat 

Resultaten presenteras i punktdiagram och histogram av de tillgängliga variablerna uppdelade 

efter män och kvinnor i separata figurer. I detta steg av processen är avsikten att finna 

fördelningar som går att tolka i relation till studiens syfte av en eventuell liknelse av en positiv 

snedfördelning (fördelningen av antal sexpartners en person har under en livstid). Målet är ett 

undersöka huruvida det går att finna en snedfördelning i studiens resultat. 

Frekvensen av aktiviteten av flirtfunktionen ligger i fokus för tillämpningen av figurerna. 

Motiveringen för detta tillvägagångssätt är att författarna anser att en bild säger mer än en 

sammanfattande siffra när det kommer till att finna en liknelse av fördelningen och bevisa en 

exakt överensstämmelse. Det finns därför inget behov av signifikanstest eftersom det är en 

totalundersökning av databasen (ej slumpmässigt urval).  

 

Resultatet kommer även att presenteras i form av deskriptiv statistik samt genom att undersöka 

om det finns något samband mellan variablerna. Den deskriptiva statistiken kommer att bestå av 

medelvärde, median samt standardavvikelse. Den deskriptiva statistiken används också för att 

skapa en större förståelse för hur det datamaterial som studien använts sig av har sett ut. Studien 

har även valt att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan variablerna, främst för 

att se om det fanns någon korrelation att undersöka men även för att undersöka om det förelåg 

korrelation som hade kunnat vara ett ämne för framtida forskning. För att få fram huruvida det 
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finns korrelation har en bivariat korrelationsanalys gjorts. Punktdiagrammen och histogrammen 

har skapats genom SPSS som har varit studiens tekniska verktyg vid analys av datan. Även den 

deskriptiva statistiken och huruvida det föreligger något samband har tagits fram med hjälp av 

SPSS.  

5. Resultat 

I ovanstående avsnitt redogjordes studiens metodologiska förhållningssätt. Dessutom fördes en 

diskussion kring insamlandet av datamaterialet, studiens generaliserbarhet samt de etiska 

aspekterna. I resultatavsnittet nedan presenteras punktdiagram och histogram på aktivitetsmönster 

av flirtfunktionen samt frekvensen av skickade och mottagna flirtar. Även den deskriptiva 

statistiken och om det föreligger något samband mellan variablerna presenteras nedan i tabeller. 

Kvinnor och män har analyserats var för sig då datamaterialet var uppdelat när det tilldelades 

studien men även för att få en bild över om det finns en diskrepans i mönstret mellan kvinnor och 

män.  

 

1.  Kvinnor

 

2.  Män 

 

Figur 1 och 2. Frekvensfördelningen för antalet skickade flirtar för kvinnor och män. 

 

Dessa visar att aktiviteten av skickade flirtar har en skev positiv snedfördelning. Männens 

snedfördelning kan se mer drastisk ut, dock är det för att datamaterialet innehåller fler användare 

som är män än kvinnor. Det framkommer även att det är en stor del av medlemmarna som inte 

skickar några flirtar alls (stapel längst till vänster).  
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         3.  Kvinnor  

 

           4.  Män  

 

Figur 3 och 4. Frekvensfördelningen för antalet mottagna flirtar för män och kvinnor 

 

Figur 3 och 4 visar att mottagna flirtar inte har samma skeva fördelning som skickade flirtar men 

visar även på en positiv skev snedfördelning. De visar på att den största delen av medlemmarna 

på Qruiser är mottagare av flirtar. 

 

5. Kvinnor 

 

6.  Män 

 

Figur 5 och 6. Kvinnor/mäns värden för antal skickade flirtar och mottagna flirtar av respektive 

individ.  

 

Figur 5 och 6 visar på att det inte finns ett starkt samband mellan att flirta och att vara mottagare 

av flirtar. Detta förstärks ytterligare genom det resultat som framgick när studien undersökte 



 16 

samband mellan variablerna match, flirt och offer. Även i denna analys är kvinnor och män 

åtskilda. 

 

Tabell 1 och 2. Samband mellan variabeln match och flirt för kvinnor respektive män 

 Kvinnor Match Flirt 

Match Pearsons Correlation 1 ,142* 

Flirt Pearsons Correlation ,142* 1 

N 544 544 

 * Korrelation är signifikant på 0.05 nivån  

 

Män Flirt Match 

Flirt Pearsons Correlation 1 ,158* 

Match Pearsons Correlation ,158* 1 

N 3319 3319 

 *Korrelation är signifikant på 0.05 nivån  

 

I tabell 1 och 2 ovan finns ett samband mellan match och flirt. Sambandet är svagt positivt och 

logiskt, för att få en match måste en flirt ske. Sambandet kan även anses signifikant på en 0,05 

nivå.  

  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0039717#pone-0039717-t007
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0039717#pone-0039717-t007


 17 

Tabell 3 och 4. Sambandet mellan variabeln match och offer för kvinnor respektive män 

 Kvinnor Match Offer 

Match Pearsons Correlation 1 ,173* 

Offer Pearsons Correlation ,173* 1 

N 544 544 

* Korrelation är signifikant på 0.05 nivån  

Män Match Offer 

Match Pearsons Correlation 1 ,105* 

Offer Pearsons Correlation ,105* 1 

N 3319 3319 

* Korrelation är signifikant på 0.05 nivån  

I tabellerna 3 och 4 ovan finns ett liknande samband som det i tabellerna 1 och 2. För att kunna 

genera en match måste medlemmen antingen vara offer eller flirtare därav blir sambandet även 

svagt positivt. Sambandet kan även anses signifikant på en 0,05 nivå.  

 

Tabell 5 och 6. Sambandet mellan variabeln flirt och offer för kvinnor respektive män  

 Kvinnor Flirt Offer 

Flirt Pearsons Correlation 1 -255* 

Offer Pearsons Correlation -255* 1 

N 544 544 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0039717#pone-0039717-t007
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* Korrelation är signifikant på 0.05 nivån  

Män Flirt Offer 

Flirt Pearsons Correlation 1 -019 

Offer Pearsons Correlation -019 1 

N 3319 3319 

 

I tabell 5, sambandet mellan flirt och offer för kvinnor, framkommer ett svagt negativt samband 

mellan att flirt och vara offer, något som även framkommer i figur 5 och 6. Tabell 6, sambandet 

mellan flirt och offer för män, redovisar inget signifikant värde och är därav inte relevant att 

vidare analysera.  

 

Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse av variablerna flirt, offer och match för kvinnor 

 Kvinnor N Medelvärde Standardavvikelse

n 

Min Max 

Flirt 544 ,944 2,123 0 24 

Offer 544 ,944 ,865 0 6 

Match 544 ,058 ,243 0 2 

 

Tabell 7 redovisar för datamaterialets olika egenskaper. Standardavvikelsen för variabeln flirt är 

större än för variabeln offer, något som kan bero på att det är en outlier för variabeln flirt. 

 

  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0039717#pone-0039717-t007
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Tabell 8, Medelvärde och standardavvikelsen av variablerna flirt, offer och match för män 

 Män N Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Flirt 3319 1,54 8,227 0 227 

Offer 3319 1,54 1,589 0 22 

Match 3319 ,003 ,186 0 2 

 

Tabell 8 redovisar den deskriptiva statistiken för datamaterialet som består av män. Precis som 

bland kvinnorna i datamaterialet är standardavvikelsen hög bland flirtarna och det beror på att det 

finns en outlier (227). Detta framkommer även i figur 2. Att standardavvikelsen är högre bland de 

manliga medlemmarna än hos de kvinnliga användarna beror på att det är ett större extremvärde 

(outlier) bland de manliga medlemmarna.  

6. Analys 

Utifrån punktdiagrammen visar resultatet på en positiv snedfördelning och har en liknande 

fördelning som Freiesleben de Blasio et al. (2007) presenterat av antal sexpartners en individ har 

under en livstid. Oavsett om det gäller män eller kvinnor så visar dessa på en överensstämmelse 

av en positiv snedfördelning och en liknande kurva.  

 

Detta betyder att ju fler flirtar som en person skickar iväg eller ju fler antal sexuella partners som 

en person har samlat på sig, desto fler kommer det troligtvis även att bli i framtiden. Beteendet 

har en tendens att påverkas och förstärkas av tidigare erfarenheter av antal sociala handlingar. 

Resultatet visar på att det finns en bred varians i hur flirtandet sker för varje individ. Vissa 

personer flirtar i hög grad medan andra i relativt låg grad.  

 

Orsaken till detta går att diskutera. En tänkbar anledning skulle kunna vara att medlemmarna 

spenderar olika mycket tid framför datorn och gör att flirtfrekvensen påverkas utav detta. 
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Onlinedejting år 2005 (då datan är hämtad) hade som förutsättning att medlemmarna befann sig 

vid en dator då inte smartphones var en lika vital del av samhället som idag. Det går genom detta 

antagande att ifrågasätta huruvida resultatet skulle se annorlunda ut idag då mobiltelefonen gör 

det mer tillgängligt för fler personer att vara uppdaterade och möjligtvis jämna ut frekvensen av 

flirtaktiviteten. Allt kan dock tänkas vara relativt i denna fråga och ändå leda till individuella 

skillnader när det kommer till antal spenderade timmar framför telefonen. 

 

Det som är betydelsefullt i denna fråga är att effekten av den positiva snedfördelningen finns i 

både beteendet online och offline. I vilken grad är inte lika viktigt så länge effekten av ett 

förstärkt beteende har en tendens att påverkas positivt av tidigare erfarenheter i sammanhanget. 

Det är även viktigt att samma kategori av beteenden jämförs vilket denna studie anses ha kunnat 

uppfylla efter de förutsättningar som har funnits. Aktiviteten av flirtfunktionen har tolkats som 

den mest uppenbart tydliga funktionen som går att koppla ihop med ett sexuellt relaterat möte, 

bortom vänskapskontakter. Det är dock svårt att i det fysiska mötet (offline) bedöma huruvida 

flirtar faktiskt uppstår eller ej. På grund av detta är det med största sannolikhet enklare att tolka 

huruvida sexuella möten ägt rum, och i detta fall antalet gånger, genom att analysera personers 

antal sexuella partners under en livstid. Det går då även att se effekten av att ha fler antal sexuella 

partners när datamaterialet beskriver en hel livstid. Med tanke på att undersökningen har gjorts 

under en sådan lång tid gör att datamaterial av flirtaktiviteten inte lever upp till samma grad av 

tillförlitligt forskningsresultat. Genom att däremot utföra denna jämförelse har studien endast haft 

som avsikt att hitta en början på ett ämne som visar att beteenden inte verkar skilja sig åt mellan 

online- och offlinevärlden till viss del. Traditionell handlingsteori behöver därmed uppdateras 

och göra det möjligt för onlinekontakter att analyseras med hjälp av uppdaterade teorier.  

 

Eftersom studien visar att frekvensen av flirtaktiviteten på Qruiser har en liknande kurva som 

Freiesleben de Blasio et al. (2007) redovisar för antal sexpartners, gör att studiens resultat 

besvarar frågeställningen om jämförelsen av offline- och onlinebeteenden. Det går i och med 

detta att diskutera paralleller till verkligheten offline. Det sexuella beteendet verkar te sig likartat 

utifrån detta sammanhang. Den sociologiska relevansen för studien kan utifrån liknelsen mellan 

offline- och onlinebeteenden bidra till argument för vikten av vidare forskning inom området. 

Syftet skulle då kunna anses vara att föra samman beteenden som sker offline och online till ett 

och samma sätt att analysera sociala handlingar på. Forskning som denna behövs då för att kunna 

argumentera för hur likartade beteenden verkar te sig. 
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I figurerna framkommer det att många utav medlemmarna har “nollvärden”, vilket betyder att 

dessa personer inte skickar iväg några flirtar alls eller inte får några flirtar skickade till sig. De 

värdena ligger delvis till grund för att det skapas en snedfördelning i materialet och kan delvis 

anses problematiskt utifrån den aspekten. Dock har nollvärdena använts i analysen ändå för att 

bibehålla en transparens för datamaterialet. Att de inte varken flirtar med eller tar emot flirtar är 

ett intressant fenomen i sig då det troligtvis till stor del använder sig av någon annan form av 

interaktion så som att skicka meddelande. Syftet med uppsatsen är dock inte att undersöka 

alternativ interaktion (utöver flirtande) och därmed har inte en djupare analys eller vidare analys 

av datamaterial skett i detta fall.  

 

Genom att utgå ifrån en middle-range theory testades två mekanismer. Den ena var 

Matteuseffekten som används till analys av resultaten utifrån punktdiagrammens positiva 

snedfördelning. Oavsett om det gällde ivägskickade eller mottagna flirtar resulterade 

fördelningen i samma kurva. Denna snedfördelning analyserade även Price då han upptäckte att 

den var återkommande i hans empiriska forskningsmaterial. Genom att ta efter Simons modell 

förstod han att processer med dessa resultat ansågs som intressanta upptäckter. Med stöd från 

detta och den forskning som genomförts av Freiesleben de Blasio et al. (2007) kan 

snedfördelningen bero på Matteuseffekten. Att en redan gynnad part även blir mer gynnad i 

framtiden är en generell förklaring till hur effekten kan uppstå.  

 

Matteuseffekten går således att tolkas utifrån effekten av en positiv spiral. Eftersom effekten av 

att flirta, både offline och online går att utläsa, finns det skäl till att hypotetiskt tolka resultatet 

utifrån att fler antal sexpartners även bidrar till fler i framtiden. En person som istället flirtar 

mycket online skulle då flirta mer i framtiden. Slutsatsen av detta antagande skulle kunna bero på 

att ju mer en person utövar en handling desto bättre kommer hen att bli på det och därav fortsätta 

med beteendet. Det går dock inte att bevisa att de som flirtar mycket på Qruiser idag (den redan 

gynnade parten) även kommer att flirta imorgon (gynnas i framtiden).  

 

Däremot går det att se en starkare relevans av matteuseffekten i datamaterialet kring antal 

sexuella partners under en livstid än flirtaktiviteten. Det går att få tillgång till framtida effekter 

som kan ha berott på tidigare erfarenheter och sammankopplas till argumentet kring att en redan 

gynnad part även blir gynnad i framtiden. I detta sammanhang blir den gynnade parten den 

person som tidigare har haft flera sexuella partners. Att personen sedan även blir gynnad i 
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framtiden betyder att hen kommer att fortsätta att samla på sig ännu fler sexuella partners vilket 

även resultatet av den positiva snedfördelningen står för.  

 

Eftersom att resultatet visar på en positiv snedfördelning betyder det att matteuseffekten går att 

koppla ihop med detta sociala sammanhang. När det istället kommer till jämförelsen av offline 

och onlinevärldens förstärkta beteende i den positiva snedfördelningen uppstår problemet av att 

datamaterial av flirtaktiviteten inte har samma tidsaspekt som antal sexuella partners under en 

livstid. Det går därför inte att använda matteuseffekten till fullt som förklaring på fenomenet. 

Matteuseffekten går dock att applicera i form av att det oftast är sådan effekt som utgår ifrån 

Matteuseffekten som kan påverka en bred positiv snedfördelning (exempel preferential 

attachment). Likt de den fördelning som Freiesleben de Blasio et al. (2007) återfinns samma 

fördelning här. Varför det finns en liknande kan vara på grund av att de olika individerna kan ha 

olika benägenhet till att flirta eller träffa sexuella partners som då delvis kan grunda sig i 

Matteuseffekten. En individ som flirtar mycket idag eller har många sexuella partners idag 

kommer troligtvis ha det imorgon också. Dock kan inte studien bekräfta om så är fallet då studien 

ej följt medlemmarna på individnivå utan skapa en hypotes för framtida forskning.  

 

Därav blir datamaterialets fördelning intressant då det visar på en liknande fördelning som oftast 

återfinns vid sociala fenomen där individer kan observera och orientera sitt beteende utifrån sina 

medmänniskor. Flirtande online är dolt vilket gör att medlemmarna online inte kan orientera sig 

efter andra medlemmars beteenden och därmed blir den fördelning som resultatet visar på ytters 

intressant.  

 

Den andra mekanismen som Merton beskriver, den självuppfyllande profetian, går att applicera 

på resultatet som en form av en ökande effekt av flirtande. Detta grundar sig i att det skickas fler 

flirtar än mottages. Skälet kan bero på att andras beteenden påverkar den egna handlingen. I detta 

fall kan det möjligen innebära att rykten sprids av att framgångsrika matchningar börjar ske mer 

och mer online. Ryktena som sprids kan vara både offline och online, detta i form av rykten 

mellan vänner men även genom exempel riktad reklam på internetforum.  

 

Genom båda dessa aspekter kan individer bli lockade till att undersöka huruvida det faktiskt 

fungerar och därmed bli medlem på en internetdejtingsida (i detta fall Qruiser) och på så sätt 

börja flirta för att söka lyckan.  Dock når inte denna mekanismens förklaring längre i analysen, 
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något som är en brist då det inte går att veta om flirtandet lyckas eller inte. För en närmare 

återkoppling beskriver den självuppfyllande profetian fenomen som sker offline. Merton 

exemplifierar teorin (som tidigare redogjorts för) utifrån individers besparingsuttag på banken 

med fruktan över en eventuell konkursingång, endast baserat på spridda rykten.  

 

Den successiva tillväxten av internetdejting ansluter bevisligen konstant fler medlemmar till 

användandet. Med rimliga skäl, i förmodan om att utvecklingen bland annat kan grundas i att 

framgångsrika rykten sprids, gör att den självuppfyllande profetian går att anpassa till viss del. 

Den tydliga ökningen av medlemmar drar möjligtvis uppmärksamheten ifrån ett naturligt 

relationsskapande offline till en mer tillgänglig matchningsprocess online. Med kraftfull fortsatt 

utveckling av den successiva övergången blir spekulationer kring huruvida offlinevärlden är på 

väg in i en framtida spänningsfylld konkurs (när det gäller dejtingprocessen).  

 

Förutsättningen av att förändringen sker utifrån en omvandling av plattformen för flirtandet gör 

att spekulationen om den självuppfyllande profetian inte håller fullt ut. Personer som flirtar 

mycket online skulle kunna anses flirta mycket offline men det är dock inte möjligt för studien att 

bekräfta om det faktiskt är fallet. Detta delvis för att personer som flirtar online kanske inte alls 

flirtar i samma utsträckning offline.  

 

Det skulle dock kunna finnas hypotetisk teori om fallet utifrån Matteuseffekten, att den gynnade 

parten även blir gynnad i framtiden. Personer som flirtar mycket online kommer förmodligen, i 

detta avseende, att fortsätta flirta mycket offline vilket skulle kunna tyda på att en konkurs av 

offlinevärlden inte blir aktuell. Dock går det att se att de olika arenorna för flirtande breder ut sig 

i samhället och skapar fler möjligheter till relationsbyggande för individerna.  

 

Studien har dock begränsat undersökningen till att analysera endast flirtfunktionen som 

referensram till onlinebeteendet. Tresolini Fiore (2004) analyserar istället skickade eller mottagna 

meddelanden och kan tänkas ingå i en annan kategori av kommunikation än Qruisers 

flirtfunktion. Det hade därigenom varit förmånligt att ha tagit del av data inom ramen av 

meddelandekommunikation för att kunna jämföra utfallen. Begränsningen gjordes dock för att 

kunna fokusera på en diskussion mellan dejtingappen Tinder och Qruisers liknande 

matchningsfunktioner.  
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Likheterna är däremot att denna studies resultat visar på att män och kvinnor följer samma 

aktivitetsmönster, vilket även Tresolini Fiore (2004) kom fram till. Överensstämmelsen visar på 

att onlineaktiviteten för homo-, bi- och transsexuella inte skiljer sig från heterosexuellas aktivitet 

när det kommer till jämförelsen mellan män och kvinnor. Trots att detta inte hör till syftet eller 

frågeställningen är informationen intressant.  

 

En diskussion kring att jämföra Qruiser och Tinder blir naturlig då Qruiser riktar sig till homo 

och bisexuella och Tinder vänder sig till både homo-, bi och heterosexuella. Studien hävdar 

bestämt att det inte finns någon problematik med att jämföra detta utifrån Rudder (2014). Även 

Rudder (2014) resonerade kring hans upptäckt av liknande beteendemönster bland homosexuella, 

bisexuella och heterosexuella. Han valde dock endast att fokusera på heterosexuella medlemmar. 

Detta ger ytterligare stöd i att kunna motivera ett liknande beteendemönster för heterosexuella 

individer och förenkla diskussionen av överlappningen mellan Qruiser och Tinder.  

7. Diskussion 

Syftet med studien var att, genom flirtfunktionen på Qruiser, analysera huruvida flirtaktiviteten 

online stämmer överens med tidigare forskning kring antal sexpartners individer har under en 

livstid (offlinebeteende). I utförandet av studien besvarades två frågeställningar. Den första 

önskade att observera data på hur frekvensen för flirtandet såg ut på Qruiser, den andra önskade 

att genom resultatet kunna se huruvida sexuella kontakter offline följer en liknande kurva som 

den för flirtande online.  

 

Resultaten visade på att män och kvinnor uppvisar en positiv snedfördelning. Den besvarade 

frågeställningen kan därigenom lyckligtvis anslutas till syftet där aktiviteten online har en 

liknande fördelning som tidigare forskningsresultat offline. Till slut upptäckts ett beteende som 

utvecklas på liknande sätt både offline och online. Den positiva snedfördelningen i resultatet av 

flirtaktiviteten efterliknar således fördelningen av antal sexuella partners. Detta betyder att 

beteendet förstärks beroende på graden av tidigare erfarenhet inom det specifika sammanhanget. 

Då resultaten visar på skeva fördelningar och testas mot Mertons mekanismer, Matteuseffekten 

och den självuppfyllande profetian, visar det sig dock att ingen av dessa helt kan tillfredsställa 
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flirtaktivitetens utfall. Till sist önskade studien att diskutera parallellen mellan Qruiser och 

Tinder.  

 

Då resultaten medför att flirtandet på Qruiser följer en liknande kurva som antal sexpartners 

under en livstid, finns det skäl till en förmodan om att även Tinders aktivitetsmönster går att 

efterlikna detta mönster. På grund av att online och offline resultaten ingår i en kategori av olika 

parrelationer skulle det vara rimligt att kategorisera även Tinders dejtingapp till att ingå i en 

parrelationsanalys. Detta leder antagandet vidare till förhoppningen om att diskutera parallellen 

mellan Qruiser till Tinder för att vara uppdaterad på utvecklingen av den populära dejtingappen 

idag.  

 

Datamaterialet från Qruiser gör det möjligt att se hur flirtfunktionen redan då fungerade som ett 

matchningsverktyg. I och med att Tinder har byggt hela sin idé på denna flirtfunktion visar appen 

på att använda sig av någonting speciellt, det vill säga konceptet av matchningen som sker när två 

personer swipar höger på varandras bild utan att i förväg veta vem som har flirtat med vem. Det 

faktum att Qruiser redan innan nyttjat denna funktion gör att datamaterialet som studien har haft 

tillgång till högst relevant i en diskussion kring Tinder.  

 

Trots att Qruiser och Tinders matchningsidé bygger på att personer som blivit flirtade med inte 

kan se detta förrän båda personerna har flirtat med varandra, skiljer de ändå sig åt. På Qruiser är 

medlemmars profil öppen för granskning trots att en matchning genom flirtfunktionen inte har 

blivit involverad. Det går således att både skicka meddelanden och ta del av profiler med en bred 

personlighetsbeskrivning och låta detta leda till interaktion. På Tinder är detta istället inte synligt 

då det enda verktyget som finns är profilbilden samt en kortare (valfri) text. Här kan Tinder anses 

ha hittat ett nytt koncept inom det sociala sammanhanget med grund i att koncentrera möjligheten 

till kontakt endast utifrån den sociala handlingen av en swipe.  

 

Weber förklarar dock att “social handling avses en handling som med avseende på sin subjektiva 

mening relaterar sig till andras beteenden och vars förlopp orienterar sig efter dessa” och är inte 

hållbar i detta sammanhang (i tanken om “första mötet” i form av en bild på Tinder). Det faktum 

att ingen person på dejtingappen går att iaktta eller ta hänsyn till när handlingen av en swipe sker, 

gör att Webers förklaring inte går att applicera då interaktion i sammanhanget utesluts. Att ha 

byggt upp en mötesplats grundad på en social handling utan interaktion gör att ämnet bidrar till 
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ett allmänintresse och gör det utan tvekan sociologiskt relevant. Konsekvenserna av detta gör att 

studien kan visa på ett så pass outforskat område att det inte ens finns applicerbara teorier för 

området.  

 

Nya former av relationsskapande gör således att nya teorier måste tillkomma för att kunna 

förklara dessa fenomen. Att “Swipa” på Tinder eller att trycka på symbolen av ett hjärta på 

Qruiser har tolkats som en social handling i den meningen att situationen leder till förhoppning 

om en vidare interaktion och kontakt. Handlingen anses bli social i den meningen att beslutet av 

att klicka på symbolen involverar försök till social kontakt. En “swipe” eller ett “klick” blir alltså 

social i sin konsekvens till skillnad från andra funktioner som exempelvis datorn själv 

automatiskt besvarar. 

 

De forskare som istället belyser vikten av att studera andra former av kontaktskapande online, är 

Gallos et al. (2012). Författarna beskriver betydelsen av att studera individers interaktioner inom 

den sociologiska forskningen, då det ses som ett centralt perspektiv på hur relationer byggs upp. 

De förmedlar hur iakttagelser av andras kommunikation eller symbolik ofta leder till interaktion 

för egen del sinsemellan. Andra människors interaktioner påverkar således sina egna. Tinders 

ingång på marknaden har skapat motsatta alternativ för relationsuppbyggnad, det vill säga utan 

interaktion.  

 

Gallos et al. (2012) ämnar däremot att specifikt analysera interaktionsmönster. De vill upptäcka 

hur interaktioner uppstår och formas inom nätverk. De menar alltså bland annat att människor 

förs ihop och skapar länkar mellan varandra genom andras tidigare relationer. Nätverksrelationer 

skapar därigenom möjlighet, för personer som annars inte hade fått kontakt, att interagera. Detta 

leder tanken vidare till att Tinder går att tolka utifrån ett snarlikt perspektiv.  

 

Processen som sker via flirtfunktionen representerar istället motsatsen till den källa till 

interaktion som Gallos et al. (2012) talar om (via sociala länkar). Eftersom Tinder utesluter 

andras kontaktnät och beteendemönster kan det betyda att personer, även utifrån denna strategi, 

börjar interagera tack vare en match som eventuellt annars inte hade uppstått. Oavsett vilket sätt 

människor får kontakt på så öppnar nya kommunikationsverktyg och interaktionsformer upp 

möjligheter för relationer att skapas utifrån individers olika preferenser. Flirtfunktionen är därav 
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unik. Ingen annan individ kan iaktta det som sker i situationen och gör att andra människors 

beteendemönster inte kan påverka utfallet.  

 

Motsatsen till den uteslutna interaktionen skulle kunna gå att kopplas till andra dejtingsidors 

kontaktalternativ, exempelvis gästboksinlägg som publiceras offentligt, där medlemmar kan 

använda varandra som referensram i vägledningen till att hitta en partner. Gallos et al. (2012) 

visar därmed på en källa till hur andras närvaro skapar framgång för egen vinning i 

kontaktskapandet. Detta kan tänkas spegla ett beteendemönster som sker mer offline på grund av 

att andras närvaro befinner sig i en interaktion mellan människor i verkliga möten. Qruiser och 

Tinders flirtfunktion involverar inte andra människor på detta sätt och kan därigenom istället 

antas spegla ett beteende som offlinevärlden inte har. Trots detta kommer denna studie fram till 

att beteendemönstret för flirtfunktionen på Qruiser har en liknande kurva som antal sexuella 

kontakter personer har under en livstid (offline). Det finns alltså en liknelse mellan 

aktivitetsmönster som sker online och offline, trots att flirtfunktionen som studeras består av en 

social handling utan interaktion och antal sexpartners personer har under en livstid grundas 

utifrån en interaktion mellan två personer. 

 

I vidare studier skulle det vara intressant för forskare att analysera huruvida Tinders 

aktivitetsmönster kan bekräfta detta mönster av ett liknande offlinebeteende. Då Tinder, till 

skillnad från Qruiser, utesluter djupa presentationsbeskrivningar och synlig kommunikation med 

andra medlemmar, skulle det hypotetiskt kunna leda till att diskussionen kring parallellen till 

Tinder i slutändan ändå inte går att generalisera utifrån datamaterialet från denna studie. Då detta 

beteende framställs som en social handling utan interaktion i denna studie kan det skilja sig från 

offlinevärldens aktivitetsmönster av kontaktskapande. Eftersom studien önskar att diskutera 

generaliserbarheten av resultaten från Qruisers flirtfunktion till Tinder gör att jämförelsen går att 

ifrågasätta. Det skulle kunna tänka sig att aktiviteten av flirtandet på Qruiser påverkas av att 

internetsidan är utformad efter många andra alternativa kommunikationsverktyg på internetsidan 

trots att en match inte har uppstått samt att personlighetsbeskrivningar är öppna för granskning. 

Då Tinder inte erbjuder detta utbud blir det problematiskt att anta att aktiviteten av flirtande ter 

sig likartat utan ytterligare forskning av datamaterial från Tinder. 

 

Det skulle även vara önskvärt för vidare studier att undersöka varför en social handling utan 

interaktion följer samma fördelning (den breda positiva fördelningen) som en social handling 
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med interaktion. Vilka variabler skulle kunna påverka att det ser liknande ut i både beteenden 

som en individ kan agera utifrån och beteenden där individen inte har en referensram likt andra 

individers beteenden.  

 

Forskare bör till slut se till ett större perspektiv än traditionell handlingsteori. Detta då 

relationsbyggande sker genom andra tillvägagångssätt idag, exempelvis via appar som Tinder. 

Problematiken i dagens läge är att teorierna är förlegade samtidigt som utvecklingen fortskrider. 

För att skapa anpassningsbara teorier för området måste studier likt denna genomföras. Forskning 

bör dock innefatta en större mängd data för att kunna generera teorier.  

 

Då datamaterialet är hämtat från år 2005 och 2006 innebär det att datamaterialet är 10 år gammalt 

vilket kan anses problematiskt för studien utifrån vissa perspektiv. Resultatet för studien kan i 

detta avseende ifrågasättas då det inte går att säkerställa hur det ser ut på de moderna 

dejtingapparna och internetsidorna idag. Författarna ansåg dock att datamaterialet från denna 

studie ändå skulle anses relevant då tillgängligheten för denna typ av datamaterial är svår att få 

tag på idag. Studien kan bidra till grunder för vidare forskning på området. Framtida forskning 

skulle därför kunna bestå av att undersöka huruvida studiens resultat stämmer överens med 

nutidens flirtfunktion på dejtingappar och internetsidor. 

 

Då datamaterialet som studien utgår ifrån består av homo- trans- och bisexuellas 

aktivitetsmönster kan det finnas argument för att detta skulle kunna skilja resultatet från 

exempelvis Tinder där även personer med en heterosexuell läggning igår. Däremot går ett 

liknande resultat för heterosexuella personer ändå att anses uppstå med grund i tidigare 

forskningsresultat. Detta antagande grundar sig i Christian Rudders omfattande forskning som 

presenteras i Dataclysm, där han som kritik till sig själv och i diskussion om datamaterialet, säger 

att han utelämnat bi- och homosexuella medlemmar då de till stor del följer samma mönster. 

Detta är således ingenting som författarna anser behöver läggas större vikt än så på.  

 

Studiens bidrag till sociologin är att den har sått ett frö inom ett forskningsområde som det finns 

ytterst lite kunskap kring idag. Att undersöka dejtingvärldens onlineflirtande är något som 

förmodligen kommer bli ett mer och mer aktuellt område då det frekvent lanseras appar med 

liknande funktioner. Den framtida forskningen är därför viktig för att exempelvis undersöka 

huruvida studiens resultat stämmer överens för en generalisering mot Tinder.  
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Någonting annat som skulle vara intressant att studera vidare, både ur ett psykologiskt och 

sociologiskt perspektiv, är huruvida flirtandet på Tinder kan härledas till en form av 

spelberoende. Hur påverkar det individen som använder Tinder, är individen ute efter en 

belöningseffekt (ökat dopamin-påslag) eller önskar hen faktiskt träffa någon är områden som 

behöver utforskas vidare. Möjligtvis är det kombinationen av dess som gjort att funktionen “flirt” 

blivit väldigt populär. Framtida forskning borde undersöka huruvida den sociala handlingen utan 

interaktion kan bidra till belöningssystemet och därmed skapa ett möjligt beroende.  Studien är 

som ovan nämnt bara en början inom ett forskningsfält som fram tills nu varit outforskat ur den 

sociologiska vinkeln med vinklingen av en social handling utan interaktion.  

 

I framtiden kommer studier som behandlar samma ämnesområde sannerligen bli fler då samhället 

går mot en allt mer digitaliserad värld. Just nu växer ett forskningsområde fram där en handling 

utan interaktion har visat sig ta stor plats. Frågeställningen gällande kontrollen av huruvida ett 

beteende online går att efterlikna ett beteende offline blir intressant att följa upp då en social 

handling utan interaktion skiljer sig markant från offlinevärldens förutsättningar. Detta öppnar 

möjligtvis upp för handlingsmönster som leder till en utvecklingspunkt där sociologin står inför 

en utmaning. Nya eller uppdaterade teorier krävs för att kunna skapa förutsättningar i vidare 

förståelse av det digitaliserade trycket på beteendemönster i samhället.  

 

Slutligen kan denna studie specifikt sammanfattas med att den har funnit en skev fördelning för 

flirtaktiviteten på Qruiser även fast fördelningen av mottagna flirtar inte är lika skev. Det verkar 

alltså inte finnas något samband med att flirta och vara mottagare. Till sist redovisas en liknande 

fördelning av flirtaktiviteten online som antal sexpartners offline. Detta trots att det är en social 

handling utan interaktion.   
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