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Sammanfattning 
Denna uppsats har sin grund i kommunikation och nätdejting. Nätdejting är 
ett växande fenomen med miljontals användare bara i Sverige och 
omsättningen är skyhög. Kommunikationen som sker via Internet består i 
stort sett bara av ord och medför hinder då två personer inte kan höra och se 
varandra i realtid. I en studie av Albert Mehrabian kom han fram till att 
kommunikation bara består av ord till en liten del. I en kommunikativ 
situation uppfattar personer meddelanden baserat på 38 % tonläge, 55 % 
ansiktsuttryck och kroppsspråk samt endast 7 % ord. Syftet med vår uppsats 
har varit att belysa vilka kommunikationsproblem som kan uppstå i 
samband med nätdejting. Detta syfte har vi försökt att uppfylla med hjälp av 
följande fyra frågeställningar: Upplever personer som nätdejtar att det 
uppstår en påhittad eller overklig, det vill säga virtuell, verklighet och i så 
fall på vilket sätt? Kan ett meddelande betyda samma sak för en person som 
för en annan? Upplever personer som nätdejtar att det finns hinder i 
kommunikationen? Om det finns hinder i kommunikationen som förs via 
Internet, går det att undvika dessa på något sätt? 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, i form utav 
semistrukturerade telefonintervjuer med fyra personer som har använt sig 
av nätdejting. Vi har sedan sammanfattat den insamlade empirin för att 
sedan jämföra denna med den teoretiska referensram som vi samlat in. Vi 
har kommit fram till att det kan uppstå virtuella, alltså påhittade eller 
overkliga, verkligheter då en person kan bygga upp ett drömscenario om en 
kontakt på Internet. Vi har också sett att tolkningar är en mycket central del 
i kommunikationen på Internet då det är orden som syns och inte personen i 
sig. I och med att alla ord måste tolkas så finns det en mängd hinder i 
kommunikationen. Dessa hinder handlar mycket om att personerna inte kan 
se varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk och inte höra varandras 
röstläge och betoningar. Trots dessa kommunikationshinder ökar 
kontaktskapandet på Internet och detta gör oss också nyfikna på vad 
framtiden har att erbjuda. 
 
 
I samband med denna uppsats har vi valt följande nyckelord: 
Nätdejting, nya kontakter, virtuell verklighet, emotioner, tolkning, 
kommunikationsbarriärer, ickeverbal kommunikation 
 



   
 

   
 

Förord 
 
Denna uppsats har för oss varit mycket spännande och ämnet gör oss 
fortfarande intresserade trots timmar av skrivkramp och högar av teori.  
 
Vi skulle vilja tacka samtliga av våra informanter som ställt upp på 
intervjuer och kommit med spännande information om deras synsätt på 
nätdejting och kommunikationsproblem, stort tack även till de personer som 
hjälpt oss att komma i kontakt med dessa. Vi vill också tacka May Wismén 
för ett givande samarbete och ett gott handledarskap samt ni som har varit 
så snälla och hjälp när vi kört fast. Tack även till er som har hjälp oss att 
korrekturläsa.  
 



   
 

   
 

Innehåll 
1 Introduktion _______________________________________________ 6 

1.1 Inledning ____________________________________________ 6 
1.2 Kommunikation ______________________________________ 7 
1.3 Sociala medier ________________________________________ 7 
1.4 Tidigare forskning _____________________________________ 8 
1.5 Problemformulering ___________________________________ 9 
1.6 Syfte och frågeställningar _______________________________ 9 

2 Metod __________________________________________________ 11 
2.1 Vetenskaplig ansats ___________________________________ 11 
2.2 Datainsamling _______________________________________ 11 

2.2.1 Urval __________________________________________ 12 
2.2.2 Genomförande ___________________________________ 12 

2.3 Analys _____________________________________________ 13 

3 Teori ___________________________________________________ 14 
3.1 Virtuella verkligheter _________________________________ 14 
3.2 Emotioner __________________________________________ 15 
3.3 Tolkning och personliga scheman _______________________ 15 
3.4 Ickeverbal kommunikation _____________________________ 17 

3.4.1 Kroppsspråket ___________________________________ 17 
3.4.2 Paraspråket _____________________________________ 17 
3.4.3 Klädseln _______________________________________ 18 

3.5 Kommunikationsbarriärer ______________________________ 18 
3.5.1 Fyra typer av barriärer ____________________________ 19 
3.5.2 Förvrängningar i kommunikationsprocessen ___________ 20 

4 Empiri __________________________________________________ 21 
4.1 Informant A - Anna ___________________________________ 21 
4.2 Informant B - Betty ___________________________________ 22 
4.3 Informant C - Clara ___________________________________ 23 
4.4 Informant D - Diana __________________________________ 24 

5 Analys __________________________________________________ 27 
5.1  Emotioner, tolkningar och personliga scheman i samband med 

den virtuella verkligheten ______________________________ 27 
5.1.1 Virtuella verkligheter _____________________________ 27 
5.1.2 Emotioner ______________________________________ 28 
5.1.3 Personliga scheman och tolkning ____________________ 28 

5.2  Kommunikationsbarriärer och ickeverbal kommunikation ____ 30 



   
 

   
 

6 Diskussion _______________________________________________ 33 
6.1 Metodreflektion ______________________________________ 33 
6.2 Avslutande diskussion ________________________________ 34 
6.3 Slutsatser ___________________________________________ 35 
6.4 Förslag till fortsatt forskning ___________________________ 36 

Referenser ___________________________________________________ 38 
 

Figurförteckning 
Figur 1.1: Förenklad modell av social kommunikation ______________ 7 
Figur 3.1: En modell för hur scheman aktiveras och för 
informationsbearbetsning utifrån scheman ________________________ 16 
Figur 3.2: Barriärer i kommunikationsprocessen ___________________ 19 
Figur 5.1: Av uppsatsens författare omgjord modell för hur scheman 
aktiveras och för informationsbearbetsning utifrån scheman __________ 28 
Figur 5.2: Av uppsatsens författare omgjord modell för barriärer i 
kommunikationsprocessen ____________________________________ 30 
 
 

Bilaga 1 - Intervjutabell 
 
 



 

  6 (43) 
 

1 Introduktion  
 
I introduktionskapitlet ges först en inledning till uppsatsen som sedan följs av 
djupare förklaringar till vad kommunikation, sociala medier och 
kommunikationskanaler är. Vidare tar vi upp den tidigare forskning som har agerat 
inspirationskälla. Detta leder sedan in på vår problemformulering för att därefter 
avslutas med uppsatsens syfte samt frågeställningar. 
 

1.1 Inledning 
”Ska vi gå på en dejt?”, många associationer dyker upp då vi hör denna fras. 
Kanske dras tankarna mot en romantisk restaurang eller en långpromenad i 
stans fina park. I USA har dejting varit mer utbrett och det är inte alls lika 
ovanligt och märkligt att dejta en främmande person där som i Sverige. Här i 
Sverige är det vanligare att dejta på ett virtuellt plan, det vill säga nätdejting, 
då svenskarna är blyga och vill ha ett odramatiskt sätt att ta första steget 
(Bjerre, 2004b). Andreas Henriksson (2011) menar att ordet dejting inte hade 
varit lika utbrett idag ifall nätdejtingen inte hade funnits. Bjerre (2008) 
skriver att samma år hade hälften av alla singlar i Sverige testat på att 
nätdejta, det är ungefär en miljon människor. Nätdejting är ett högaktuellt 
ämne då det idag finns ett stort antal dejtingsidor på Internet som tillsammans 
omsätter cirka 100 miljoner kronor i Sverige och har närmre en miljon 
medlemmar (SVD, 2008). Nätdejting är ett växande fenomen och allt fler och 
fler personer väljer att nätdejta (DateGate.se, 2011).  
 
Vi har under vår studietid intresserat oss för psykologi och hur människan 
agerar och tänker i en kommunikativ situation. Vi har också varit nyfikna på 
relationsskapande och hur människan ställer sig till nya och okända 
bekantskaper. Som vi tidigare sa så har dejting blivit allt mer virtuellt och 
med hänsyn till den växande nätdejtingen tyckte vi att det vore intressant att 
se närmre på kommunikation i en nätdejtingsituation. Mehrabian (2011) 
gjorde en studie där han kom fram till att det finns tre viktiga delar med 
kommunikation som sker öga mot öga.  Han kom fram till att ett meddelande 
är komponerat av 7 % ord, 38 % tonläge och 55 % ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. Nätdejting kan ske på många olika sätt och genom olika typer 
av kontaktvägar på Internet, så kallade sociala medier. Då nätdejtingen sker 
just via Internet så blev vi nyfikna på vilka hinder som kan uppstå i 
kommunikationen i och med att Mehrabian menar att orden är en så liten del 
av kommunikationen.  
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1.2 Kommunikation 
Vi har i uppsatsen valt att beröra tvåvägskommunikation och då med fokus 
på ickeverbal kommunikation och hinder med kommunikation, så kallade 
kommunikationsbarriärer. Med tvåvägskommunikation menar vi det 
informationsutbyte som två personer kan ha samt den återkoppling som sker, 
se figur 1.1.  

 
Figur 1.1: Förenklad modell av social kommunikation, Kaufmann & Kaufmann, 2008, s. 
352. 
 

1.3 Sociala medier 
Bratt & Mchater (2009) skriver att sociala medier är de 
kommunikationskanaler där användarna kan föra ett samtal direkt med 
varandra. De sociala medierna är en tvåvägskommunikation där användarna 
kan föra ett aktivt samtal utan att någon behöver vara passiv. Det är en 
kombination av teknologi, interaktion och information som skapats av 
användarna själva. Jue, Kassotakis & Alcalde Marr (2009) skriver att sociala 
medier är olika elektroniska verktyg som hjälper till att förbättra förmågan att 
komma i kontakt, kommunicera och samarbeta.  
 
Vi har valt följande tre digitala kommunikationskanaler som vi fokuserat på 
där användarna kan samtala direkt med varandra samt komma i kontakt med 
varandra.  
 
Nätdejting är virtuell dejting där den första kontakten sker via Internet. I 
dagsläget har vi inte hittat någon nedskriven vetenskaplig definition av 
nätdejting. Enligt Wikipedia (2011) är nätdejting ett samlingsbegrepp som 
förknippas med att hitta en partner via en Internettjänst. Denna kontakt kan 
ske antingen via det vi kallar en nätdejtingsida, som är byggd endast för att 
personer ska hitta nya kontakter och förhoppningsvis också kärleken, eller ett 
annat socialt media.  
 
I vår uppsats berör vi Facebook som ett annat sätt att ta första kontakten. 
Enligt Wikipedia (2011) är Facebook en social nätverkstjänst där användarna 
kan skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner och 
skicka meddelanden till vänner och andra användare genom sidans egna mail 
eller som små meddelanden i användarens profil.  
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Den tredje och sista kommunikationskanalen som vi kommer att beröra är 
Windows Live Messenger, som vi vidare kommer att benämna som MSN. 
MSN är enligt Wikipedia (2011) ett klientprogram för direktmeddelanden där 
användare kan skicka meddelanden i realtid. Meddelandena kan innehålla 
text, ljud, uttryckssymboler och/eller webbkamera.  
 

1.4 Tidigare forskning 
På webbsidan uppsatser.se får vi upp 13 träffar på sökordet nätdejting, de 
ämnesområden som uppsatserna berör är allt från psykologiska till 
informatiska. Ämnet är med andra ord aktuellt ur flera olika perspektiv. Vi 
har valt ut fyra uppsatser som agerat som inspirationskälla till denna uppsats.  
 
Fabó (2005) tar upp fördelar, nackdelar och fördomar som är kopplade till 
nätdejting. Författaren har gjort undersökningar på åtta personer som hon 
sedan delat upp i två grupper, de som har nätdejtat och de som inte har 
nätdejtat, och sedan analyserat detta utifrån ett medievetenskapligt och 
socialpsykologiskt perspektiv.  
 
Hansson & Naess (2007) skriver i sin uppsats vad som motiverar personer till 
att använda dejtingtjänster och har lagt mycket fokus på positiva och negativa 
aspekter som finns med fenomenet nätdejting. De har analyserat sin empiri 
utifrån teorier från Goffman och Thompson.  
 
Näs (2009) har valt att analysera hur personer presenterar sig på dejtingsidor 
och hur dessa sedan kommunicerar. Författaren har baserat sin teori på 
interaktion, genus och kommunikation för att sedan analysera sin empiri 
utifrån Thompsons tre typer av interaktion.  
 
Nekmouche (2009) har undersökt hur Internet påverkat uppbyggnaden av 
parrelationer för att sedan jämföra två olika åldersgrupper, en yngre grupp 
och en äldre grupp, och analysera dessa utifrån hur de olika grupperna 
använder Internet.   
 
I en vetenskaplig artikel av Zhao, Grasmuck & Martin (2008) skriver de att 
Facebook är en mer anonym webbplats än en dejtingsida. På Facebook går 
det att välja ifall det bara är vänner eller om alla ska kunna se profilen medan 
på en dejtingsida så kan vem som helst som har ett konto klicka in och läsa 
en presentation. De har gjort en analys av 63 Facebook-konton för att sedan 
komma fram till att användarna hellre visar vilka de är än att berätta då 
personligheten kommer fram genom bilder istället för text.  
 
Kopaczewski (2010) har skrivit en avhandling som har för avsikt titta på 
människor som använder dejtingsidor för att undersöka huruvida 
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erfarenheterna är och vilken stämpel de anser att dejtingsidor har samt 
kartlägga hur de har valt att presentera sig som användare av dejtingsidor.  
Författaren skriver att kommunikationen på Internet kantas av att den 
ickeverbala kommunikationen inte syns och att detta leder till 
missuppfattningar och förvrängningar samt att detta påverkar hur människor 
presenterar sig själva på Internet.  
 

1.5 Problemformulering 
Vi anser att nätdejting och virtuell kommunikation är ett mycket intressant 
och aktuellt område då en stor del av Sveriges befolkning idag använder sig 
av dejtingsidor. Bjerre (2004a) hänvisar till Anthony Jurich som säger att ett 
möte på en nattklubb i samband med alkohol mest handlar om fysisk 
attraktion medan en kontakt på en nätdejtingsida handlar mer om intressen 
och intellekt. Han menar att det blir en mer stabil grund för fortsatta dejter. 
Mehrabian (2011) menar att ett meddelande öga mot öga enbart innehåller 7 
% ord, resterande procent är ickeverbal kommunikation. Det han skriver 
angående kommunikation är att meddelanden till största del består av 
ickeverbala tecken. Den virtuella kommunikationen sker inte öga mot öga 
och är mestadels baserad på ord, vilket gör att kommunikationsproblem 
uppkommer. Meddelanden går att tolka på olika sätt när den ickeverbala 
kommunikationen inte syns vilket gjorde oss mer intresserade av ämnet. 
 
Vi har använt sökorden ”virtual dating” tillsammans med ”communication 
barriers” i databasen LibHub, som söker bland vetenskapliga artiklar, där vi 
inte fick några träffar. Vi har också använt sökorden ”ickeverbal 
kommunikation” tillsammans med ”nätdejting” på uppsatser.se och inte fått 
några träffar. Utöver dessa två sökningar har vi kombinerat våra nyckelord, 
på både engelska och svenska, och sedan sökt i uppsatser.se, LibHub samt 
Google Scholar utan att få några relevanta resultat. Därmed har vi har sett att 
det finns en lucka i vetenskapen när det kommer till att belysa de 
kommunikationsproblem som finns i samband med virtuell dejting. Utifrån 
detta har vi format våra frågeställningar som ska hjälpa till att uppfylla vårt 
syfte. 
 

1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa vilka kommunikationsproblem 
som kan uppstå i samband med nätdejting. 
 
För att undersöka detta har vi valt följande fyra frågeställningar: 

• Upplever personer som nätdejtar att det uppstår en påhittad eller 
overklig, det vill säga virtuell, verklighet och i så fall på vilket sätt? 
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• Kan ett meddelande betyda samma sak för en person som för en 
annan? 

• Upplever personer som nätdejtar att det finns hinder i 
kommunikationen? 

• Om det finns hinder i kommunikationen som förs via Internet, går det 
att undvika dessa på något sätt? 
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2 Metod 
 
I följande metodkapitel presenterar vi den vetenskapliga ansats vi valt att rikta oss 
mot. Efter det tar vi upp vilken teknik vi har använt för insamlig av data för att sedan 
leda in på urval samt genomförande av insamlingen. Kapitlet avslutas med ett stycke 
om hur vi har analyserat vår insamlade empiri. 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Vi har valt att använda den deduktiva ansatsen vilket innebär att vi har 
studerat teori innan vi samlat in empiri. Detta för att kunna skaffa oss en bild 
av verkligheten innan vi samlat in information som vi sedan skulle analysera 
utifrån den studerade teorin. I vår uppsats har vi gjort en kvalitativ 
undersökning då vi valt att koncentrera oss på färre informanter för att kunna 
gå på djupet med vår undersökning och få en mer utforskande bild av ämnet 
(Jacobsen, 2007).  
 
Denscombe (2000) skriver att den kvalitativa analysen riktar sig mot ord 
istället för siffror, och det är orden som är det viktiga för analysdelen. Han 
skriver också att den kvalitativa analysen riktar sig mer mot småskaliga 
analyser och att analysen förknippas med beskrivningar. Författaren skriver 
också att forskaren kan tendera att blanda sig in i ämnet och till och med 
kunna ha en åsikt. Dock skriver han också att den kvalitativa ansatsen bidrar 
till ett holistiskt synsätt och forskningsdesignen är öppen. Larsen (2009) 
skriver att den kvalitativa datan kan kallas för ”mjuka data” då forskningen 
bland annat riktar sig mot känslor, förväntningar och upplevelser. Det är just 
mjuka data som vi kommer att använda då vi behöver samla in information 
från informanter för att kunna uppfylla vårt syfte.  
 

2.2 Datainsamling  
Vi har valt att använda oss utav två olika typer av intervjumetoder, den ena är 
den semistrukturerade intervjun och den andra är telefonintervjun och 
kombinerat dessa till en semistrukturerad telefonintervju.  
 
Den semistrukturerade intervjun valde vi att använda då vi kunde utforma ett 
antal frågor och ämnen som vi ville samla information om för att 
informanterna sedan skulle kunna forma svaren själva. Frågorna behövde inte 
heller komma i den följd som de var nerskrivna och vi kunde också ställa 
frågor utöver de som var nerskrivna under intervjuns gång (Bryman 2011). 
Dock kom frågorna att ställas i stort sett den ordning som vi skrivit dem och 
utan allt för stora utsvävningar ifall det inte krävdes för att uppnå önskat 
resultat. 
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Bryman (2011) skriver att telefonintervjuer oftast förekommer vid 
marknadsundersökningar och då frågorna är mer fasta. Han skriver att direkta 
intervjuer där intervjuaren och informanten är närvarande i samma rum är 
mer vanliga vid vetenskapliga undersökningar. Telefonintervjuer är mer 
kostnadseffektiva och snabbare än direkta intervjuer (Andersen, 2008; 
Bryman, 2011; Jacobsen, 2007).  
 
Som vi tidigare nämnt så har vi valt att rikta vår uppsats mot den kvalitativa 
ansatsen då vi är mer intresserade av ord istället för siffror. Därmed har vårt 
val när det kommer till intervjumetod fallit sig bättre än exempelvis 
enkätmetod då vi istället hade fått ett mer statistiskt resultat. Bryman (2011) 
skriver bland annat att en intervju lämpar sig mer ifall intervjuaren önskar 
ställa följdfrågor då detta inte är möjligt vid användning av enkäter.  
 

2.2.1 Urval 
I början av utvecklingen av denna uppsats var vi i kontakt med ett antal 
nätdejtingsidor som kunde tänka sig att hjälpa till med uppsökandet av 
informanter. Detta gick dock inte som planerat då dejtingsidorna enbart hade 
tillgång till medlemmarnas email-adresser och detta var den enda 
kontaktvägen som fanns. I och med detta blev det svårt för dejtingsidorna att 
fånga medlemmarnas intresse för att delta i vår studie. På grund av detta 
valde vi istället att söka informanter utan dejtingsidornas hjälp. Thomsson 
(2010) skriver om hur hon fick tag på informanter genom att höra sig för 
bland vänner och bekanta om de visste ifall det fanns någon som kunde passa 
för intervjuer. Detta sätt har vi också använt oss utav då vi ansåg att det 
passade för denna typ av intervjuer. I uppsökandet av informanter hade vi 
som kriterium att de skulle ha nätdejtat vid tidigare tillfällen eller att de 
nätdejtar i dagsläget. 
 

2.2.2 Genomförande 
Vi har utifrån teorin format intervjufrågor (se Bilaga 1) som vi ställt till 
informanterna genom fyra individuella telefonintervjuer. Från början 
utformade vi ett större antal frågor men efter vidare diskussion kom vi fram 
till att dessa behövdes koncentreras för att vi skulle kunna få det önskade 
utfallet. Frågorna är koncentrerade men också så pass öppna så att 
informanterna själva kunde komma med vidare tankar och idéer om området. 
Detta gav oss en bredare bild av vad de kände inför virtuell kommunikation 
och nätdejting.  
 
I en av intervjufrågorna ville vi få fram hur de olika informanterna tolkade 
samma mening. Vi valde att ställa följande mening till alla informanter: ”Vin 
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är gott också, just nu är det speciellt de lite sötare som faller mig i smaken, 
men det varierar under året. Rött eller vitt? Allt är gott tycker jag.” 
Anledningen till att vi valde just denna specifika mening var att alkohol kan 
uppfattas både positivt och negativt. Vårt mål var att informanterna skulle 
tolka meningen olika och att vi på så sätt skulle få ut tolkningar om både 
personen som skrivit meningen och meningen i sig.  
 
Intervjuerna har genomförts på så sätt att en utav oss har ställt frågor och 
samtalat med informanterna och den andra har agerat sekreterare. Vi har haft 
samma roller vid varje intervju. Utöver detta ar vi också valt att spela in 
intervjuerna, efter godkännande från informanterna, så att vi kunnat gå 
tillbaka och haft möjlighet att återge citat.  
 

2.3 Analys 
I analysen har vi analyserat sambandet mellan teorin och den insamlande 
empirin för att sedan kunna använda detta i diskussionskapitlet. Baserat på 
detta kommer fram till våra slutsatser, vilka är svaren på våra frågeställningar 
som vi tog upp i avsnitt 1.7.  
 
Vi har format intervjufrågorna utifrån teorin för att det skulle bli enklare att 
analysera informationen. Då vi analyserade letade vi upp de avsnitt i teorin 
som vi ville analysera för stunden för att sedan hitta den empiri som var 
relevant för teorin. Detta gjorde att vi fick mycket empiri som passade till 
teorin och kunde då sätta samman rätt empiri med rätt teori. Emellanåt hittade 
vi även empiri som vi än inte kopplat samman med teorin och fick då gå det 
andra håller för att hitta en relevant koppling. 
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3 Teori 
 
I det här kapitlet tar vi upp den teori som uppsatsen baserar sig på, de teorier vi valt 
är av kommunikativ karaktär och handlar om hur kommunikation kan hindras på det 
virtuella planet. Vi inleder med att redogöra vad virtuella verkligheter är för dessa är 
högaktuella inom ämnet. Sedan fortsätter vi med emotioner då vi anser att det är en 
av grunderna inom nätdejting, då emotionerna spelar en viktig roll vid ett eventuellt 
kontaktagande. Emotionerna leder sedan vidare till tolkning och personliga 
scheman, där de personliga schemana är grunden till hur människor tolkar en viss 
situation eller händelse. Eftersom att kommunikationen är virtuell och lämnar 
därmed frihet att tolka de skrivna orden. Efter detta tar vi oss vidare till ickeverbal 
kommunikation som är aktuellt då två personer som kommunicerar via Internet inte 
kan se varandra. Avslutningsvis går vi in på kommunikationsbarriärer för att kunna 
sätta oss djupare in i vilka barriärer som kan orsaka problem och som kan uppstå i 
samband med nätdejting.  
 

3.1 Virtuella verkligheter 
Begreppet virtuell betyder skenbar och är synonymt med ordet overklig 
(Nationalencyklopedin 2011).  
 
Dahlgren (2006) skriver att någonting virtuellt är en skillnad mellan det 
verkliga och det påhittade. Internet är virtuellt och därmed också en viktig 
dimension då verkligheten inte är på en plats som finns här och nu. Att chatta 
på Internet bidrar till känslan av närvarande även fast samtalet egentligen 
pågår i ett annat tids- och rumsperspektiv. ”Det påminner om det verkliga 
livet, fast det är det inte riktigt – det är virtuellt.” (Dahlgren, 2006, s. 29)  
 
Dahlgren (2006) diskuterar också att kommunikationen på Internet är nästan 
identisk med den som sker utanför, men i och med att den icke verbala 
kommunikationen inte syns på Internet så motsägs det. Dock är människans 
kropp alltid närvarande och att det är den fysiska kroppen som tar det första 
steget när det kommer till kommunikation, även sådan på Internet. Han 
menar alltså att trots att en person kommunicerar på det virtuella sättet så 
finns personen i den verkliga verkligheten.  
 
Jacquemot (2001) skriver att en person när som helst kan koppla upp sig på 
Internet och hitta någon att chatta med, det spelar ingen roll ifall det är på 
dagen eller natten, det finns alltid någon som vill chatta. Han skriver också att 
bortsett från faktorerna tid och rum finns också avstånd, det är enkelt att få 
kontakt med någon som befinner sig på en helt annan plats i världen. 
Dahlgren (2006) diskuterar även att det kan vara svårt att skilja på det 
virtuella och det verkliga då det virtuella kan vara spännande, engagerande, 
fantastiskt och till och med förvirrande i tid och rum. 
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3.2 Emotioner 
Kaufmann & Kaufmann (2008) skriver att vi har ett stort antal känslor i oss, 
somliga som är svåra att sätta ord på, andra som är tydliga och syns på oss. 
Dessa känslor kan delas in i sex kategorier: glädje, kärlek, vrede, fruktan, 
nedstämdhet och överraskning.  
 
Helkama, Myllyniemi & Liebkind (2009) beskriver att en emotion inte bara 
är en känsloupplevelse utan mer en helhet utav minspel, neurofysiologiska 
förändringar, handlingsberedskap och kognitiva tolkningar. Författarna 
menar också att en emotion oftast är ett kort och intensivt tillstånd och att ett 
mer varaktigt och mindre intensivt sådant går under benämningen 
stämningsläge. För att en person ska kunna väcka emotioner över en händelse 
eller situation så måste situationen vara betydelsefull för personen i fråga på 
ett personligt plan, ifall situationen inte är det så finns det ingen målrelevans 
och detta gör att ingen emotion väcks.  
 
Emotionerna kan delas in i två grupper enligt Helkama et al (2009), 
målkongruens och målinkongruens, baserat på huruvida personens personliga 
mål ser ut. Ifall situationen visar på att den främjar de personliga målen så 
väcks en positiv känsla, alltså målkongruens. Påvisar däremot situationen att 
de personliga målen förhindras så väcks en negativ känsla, alltså 
målinkongruens.  
 

3.3 Tolkning och personliga scheman 
En central del av psykologin är tolkningarna. En personlig tolkning av det 
som sker påverkar våra handlingar i en viss situation. Våra tankar, 
förväntningar, önskningar, förhoppningar etc. som påverkar tillstånd och 
händelser i framtid, nutid och även dåtid kallas för mentala representationer. I 
de sociala och fysiska miljöerna gör vi en tolkning av en situation och 
handlar utifrån denna tolkning (Kaufmann & Kaufmann 2008). Augustsson 
(2005) beskriver en tolkning som en process som ska leda fram till en 
förståelse av någonting.  
 
Helkama et al (2009) skriver att vi lagrar, organiserar och strukturerar vår 
sociala värld med hjälp av scheman. Kaufmann & Kaufmann (2008) menar 
på att vi använder dessa som tolkningsunderlag för att vi ska kunna förstå vår 
omvärld. De skriver också att dessa tolkningsscheman oftast ligger utanför 
medvetandet.  
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Figur 3.1: En modell för hur scheman aktiveras och för informationsbearbetsning utifrån 
scheman, Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2009, s. 111. 
 
Ovanstående modell visar olika faktorer som påverkar vilka sorts scheman 
som finns och kan aktiveras i olika typer av situationer (Helkama et al, 2009). 
En situation, händelse eller person lagras i människans minne baserat på hur 
följande fyra moment uppfattas. Uppmärksamheten fästs vid sådant som 
passar in i schemat men också sådant som motsäger schemat. Nedanstående 
information är hämtad från Helkama et al (2009) om inget annat anges. 
 
1. Situationella ledtrådar berör syn och ljud som vi uppfattar. Författarna ger 
exemplet att en lugn situation kan göra att vi själva blir lugna.  
2. Tidigare/nytillkommen erfarenhet innefattar de tankar och erfarenheter vi 
har om en situation eller händelse, här ger författarna ett exempel om en 
flicka vars lärarinna som hon beundrade hastigt dog. Flickan gick sedan runt 
med oron att hennes egen mamma skulle dö lika plötsligt. Priming innebär att 
vi scannar av en situation eller plats och leder sedan till hur vi påverkas av 
omvärlden. Följande citat beskriver priming: ”fenomen som består i att 
erhållen information påverkar sättet att ta emot ytterligare information och att 
bearbeta denna.” (Egidius, 2006, s. 195)  
3. Bestående personliga konstruktioner är hur en person väljer att uppfatta 
andra människor, detta är hur personer uppfattar en annan person eller 
situation baserat på tidigare erfarenheter från exempelvis en nära vän eller 
familjemedlem.  
4. Sinnesstämning påverkar hur vi minns en situation eller person. Om 
informationen som samlas in är i samma sinnesstämning som personen 
befinner sig i så kommer denne att minnas denna information bättre än om 
informationen hade stridit mot sinnesstämningen. 
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3.4 Ickeverbal kommunikation 
Burton & Dimbleby (1999) beskriver den ickeverbala kommunikationen 
(IVK) som tecken som används tillsammans med ord, det är alltså inte orden 
i sig som är IVK. Denna typ av kommunikation visar sig på det sätt kroppen 
används, sättet att klä sig och sättet att säga ord. IVK visar mycket om vad en 
person känner i olika typer av situationer och har för attityder. Kaufmann & 
Kaufmann (2008) skriver att IVK antingen kan förtydliga eller försvåra 
tolkningen av en mening då det blir en större informationsmängd att 
analysera för mottagaren. Fiske (2003) menar att IVK endast kan appliceras 
på meddelanden i nuet. Burton & Dimbleby (1999) har delat in IVK i tre 
huvudgrupper, kroppsspråk, paraspråk och klädsel. 
 

3.4.1 Kroppsspråket 
Kroppsspråk visar känslor, attityder och avsikter. En person kan visa med 
kroppen ifall denne trivs eller känner sig obekväm i en situation, skådespelare 
använder sig av detta i sitt arbete för att övertyga publiken i rollen. 
Kroppsspråket innefattar fem huvudelement enligt författarna: 
1. Gester; sättet att använda armar och händer. Gesterna används för att 
uttrycka bildliga ting så som höjd och bredd på saker. De används också för 
att gestikulera och stödja talet, för att vinka till sig en annan person eller bara 
säga hej.  
2. Mimik; sättet att signalera med ansiktet. Mimiken handlar mycket om 
känslor och sinnesstämning, det är munnen och ögonen som står för den 
största delen av mimiken. En person kan le till en annan för att visa glädje 
eller höja på ögonbrynen för att visa förvåning.  
3. Kroppshållning; sättet att föra sig. Att ha en avslappnad kroppshållning 
visar på en avslappnad sinnesstämning.  
4. Kroppsutrymme och kroppsnärhet; avståndet en person håller till en annan. 
Ålder och kön spelar roll i detta huvudelement, en vuxen person släpper 
oftast inte in en annan vuxen, som de inte känner, på närmre håll än en 
armlängds avstånd ifall inte situationen kräver det. Detta varierar också från 
kultur till kultur.  
5. Beröring; vem en person rör vid, när, var och hur. Beröringen visar mycket 
på viken typ av relation, status och vänskaplighet som finns mellan personer. 
Kvinnor rör vid varandra mer än män, precis som att barn rör varandra mer 
än vad vuxna gör. När en person berörs känner denne ett samspel och blir 
mer vänligt instämd mot den andra personen.  
 

3.4.2 Paraspråket 
Paraspråket visar på hur vi ska tolka ord under ett samtal. Språket berör 
tonfall, betoning och volym på rösten. Ifall tonfallet stiger i slutet av en 
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mening så är det oftast en fråga. Det handlar också om reaktioner och 
känslor, en person kan dra efter andan av förvåning eller vissla på en person 
av förtjusning. Ett exempel är att en person ofta är arg när denne höjer rösten. 
Utan paraspråket skulle det vara omöjligt för personer att vara sarkastiska 
eller ironiska. Språket visar också ifall en person är lugn eller nervös, 
exempelvis kan en person hålla tonen lugn under en intervju för att visa att 
denne är säker på sig själv. Att tala på ett entonigt och klanglöst sätt visar på 
ointresse eller uttråkande.  
 

3.4.3 Klädseln 
Klädsel signalerar vilken identitet en person har. Det går att gruppera 
personer utifrån arbete, soldat, eller subkultur, punkare, då det är kläderna 
som främst visar att de tillhör en viss grupp. Denna del av IVK berör också 
hår, smycken, smink och även personliga saker så som bil, cykel eller 
stridsvagn.  
 

3.5 Kommunikationsbarriärer 
I ett samtal finns det barriärer som kan störa kommunikationen. Det handlar 
om avbrott, brister och fel i kommunikationen som kan göra att meddelandet 
eller informationen tolkas fel eller förvrängs. Tekniska 
kommunikationsmetoder så som telefon, mail och chatt kan bli avbrutna på 
grund av tekniska fel, men kommunikationsproblem hänger mycket ihop med 
psykologin där problemen är svåra att upptäcka och kartlägga innan felet 
uppstått. Ordet störning används för att påvisa det som påverkar 
kommunikationen negativt. En störning kan vara allt ifrån en oläslig handstil 
till dagens humör hos en viss person. Störningar kan också betraktas som ett 
tillfälle till kreativ och ny kommunikation (Kaufmann & Kaufmann 2008). 
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Figur 3.2: Barriärer i kommunikationsprocessen, Kaufmann & Kaufmann, 2008, s. 372. 
 
Modellen ovan visar enligt Kaufmann & Kaufmann (2008) de viktigaste 
kommunikationsbarriärerna som kan förhindra en bra kommunikation mellan 
två personer. Modellen visar hur grundläggande tankeprocesser så som 
filtrering av information och selektiv perception kan hindra 
kommunikationen mellan personer. Även de ickeverbala signalerna och den 
känslomässiga sinnesstämningen spelar också en roll. Hur en person 
använder språket spelar också en roll, exempelvis huruvida dialekter eller 
fackliga uttryck används. För mycket information och tidspress kan också 
påverka ifall informationen som tas emot eller sänds är riktigt.  
 

3.5.1 Fyra typer av barriärer 
Följande fyra typer av kommunikationsbarriärer tar Burton & Dimbleby 
(1999) upp. 
 
1. Perception och filter; Filter finns inom personer då det är där som 
tolkningen av informationen sker och sedan blir meningsfull. Detta visar 
alltså på att personer kan filtrera information både innan den har sagts eller 
efter personen hört den. Perceptionen är hur vi uppfattar saker och ting 
genom sinnen.  
2. Mekaniska barriärer; Fysiska problem som kan uppstå i 
kommunikationen. Störande ljud innefattas i denna typ av barriär och även 
alla typer av fel på kommunikationsutrustning. 
3. Semantiska barriärer; Semantik innebär ett ords betydelse, används inte 
orden korrekt så kommer inte betydelsen att vara klar. Bryts reglerna för 
grammatik, stavning eller användning av enskilda ord så sätts det ofta upp en 
semantisk barriär. Skulle någon tala italienska med en annan person som inte 
kan språket så finns det en semantisk barriär. 
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4. Psykologiska barriärer; En kommunikation kan förvrängas av en persons 
attityder, övertygelser och värderingar. Detta kan leda till förhastade 
slutsatser då det är viktigt att tänka först och tala sen.  
 

3.5.2 Förvrängningar i kommunikationsprocessen 
Följande två typer av förvrängningar tar Kaufmann & Kaufmann (2008) upp. 
 
När sändaren förvränger; Sändaren kan förvränga ett budskap genom att 
exempelvis förenkla budskapet eller filtrera bort viss information och därmed 
förminska helt undvika att medla obehaglig information. Dubbel 
kommunikation är också en förvrängningsfaktor, med det menas att sändaren 
säger något positivt och rynkar på näsan på samma gång. Förskönande 
omskrivningar är också en förvrängningsfaktor från sändarens sida, där spelar 
människans ego en roll, alltså oförmågan att leva sig in i mottagarens värld. 
När mottagaren förvränger; Mottagaren kan förvränga med hjälp av bland 
annat selektiv perception då mottagaren tolkar med andra ord utifrån sitt eget 
perspektiv, mottagaren lägger speciell tonvikt på somliga delar av budskapet 
och sorterar bort andra delar. Förväntningar är en typ av förvrängning, en 
grinig person som ger en komplimang kan ses som sarkastisk. Trovärdigheten 
från sändaren spelar också en roll i mottagarens attityd mot budskapet, ofta 
har mottagaren en uppfattning om huruvida sändaren är trovärdig eller inte 
och dömer därmed budskapet därefter.
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4 Empiri 
 
I följande kapitel har vi sammanfattat de intervjuer vi har genomfört. Vi har valt att 
strukturera alla intervjuer på samma sätt i detta kapitel för att förenkla för läsaren. 
Informanterna är helt anonyma och därmed framgår det inte vilket kön 
informanterna har. Alla har tilldelats kvinnonamn utifrån intervjuordningen för att 
förenkla läsningen. Den person som vi kallar för kontakten är den person som 
informanten för en konversation med på Internet. 
 
Under intervjun fick informanterna tolka en mening som en frivillig, men anonym, 
användare av en dejtingsida använt sig av i sin presentation. Meningen lyder 
följande: ”Vin är gott också, just nu är det speciellt de lite sötare som faller mig i 
smaken, men det varierar under året. Rött eller vitt? Allt är gott tycker jag.” 
 

4.1 Informant A - Anna 
Anna har använt sig av renodlade dejtingsidor ett flertal gånger, hon tycker 
att det är ett spännande sätt att träffa nya människor och att det är mycket 
enklare än på krogen. Anna har skrivit en presentation själv och inte utifrån 
någon typ av mall.  

”Presentera mig, vem jag är och varför jag vill vara med på 
denna sidan, vad jag har för personlighet, intressen och vad jag 
söker.” 

 
När Anna ska kontakta en person så går hon mycket utefter bilder då det är 
den första uppfattningen av kontakten. Anna anser att det är viktigt att 
kontakten är seriös i sin presentation. Ifall kontakten skulle söka kontakt med 
Anna först så menar hon att det ska vara ett seriöst meddelande och inte bara 
några korta meningar som inte säger så mycket. 

”Det är klart att man inte vill kontakta någon som man inte 
tycker ser bra ut … men klart jag inte bara kollar på bilden, 
man läser ju vad den personen har skrivit för presentation, har 
personen bara skrivit en mening så känns det ju inte så 
seriöst.” 

Anna berättar att det ofta krävs en inbetalning för att kunna skicka 
meddelanden via vissa dejtingsidor, detta har hon testat på för att kunna svara 
på meddelanden. I dagens läge betalar inte Anna för detta utan har valt att 
skriva ut sitt för- och efternamn på dejtingsidan så att andra kan kontakta 
henne via Facebook för att detta sedan ska kunna leda vidare till en 
konversation på MSN. Anna har inte heller valt att visa sig eller se kontakten 
i webbkamera, utan istället valt att skicka bilder. 
 
Anna ser att det finns hinder med den typen av kommunikation som förs via 
nätet. Bilder som kontakten har lagt ut kan ha varit tagna för flera år sedan 
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och att kontakten inte alls ser ut så numer, dock säger hon också att det är en 
risk som accepteras.  

”Ja, alltså man vet ju inte om det är den personen som är på 
bilderna, den kan ju vara en helt annan person.” 

Att missuppfatta skämt är också någonting som är en risk menar Anna då det 
inte går att se ansiktsuttryck. Anna anser oftast att det är lätt att förstå vad 
kontakten menar även om kontakten är mer pratsam en dag än en annan. 
Anna vågar prata lika mycket och om samma saker på nätet som utanför, hon 
menar på att det skapas ett förtroende via kommunikationen som sker över 
nätet likväl som om den hade skett öga mot öga. Ifall Anna känner att det 
klickar med kontakten så har hon inga problem att berätta sina känslor för 
denne.  
 
Anna tolkade meningen (se inledande stycke 4 Empiri) ordagrant och la mer 
tyngd på att personen kanske gillar söta viner under sommaren och lite tyngre 
under vintern. Själv tycker Anna att hennes egna presentation på dejtingsidan 
är lättolkad då den tar upp basala saker som fritidsintressen och önskemål på 
partner. 
 
Anna ser att det finns en virtuell verklighet när kommunikationen sker via 
nätet.  

”Vissa klickar mer än andra, då känns det som att man känt 
den här personen i ganska många år fast man aldrig har träffat 
personen” 

 
De personer som Anna har träffat i verkligheten utanför nätet stämde bra 
överens med bilden som kontakterna medlat på nätet.  
 

4.2 Informant B - Betty 
Betty har aldrig använt sig av renodlade dejtingsidor utan har valt att söka 
kontakt via Facebook, detta medför att det finns bilder på Betty upplagda på 
nätet samt hennes för- och efternamn. Betty tycker att det är svårare att hitta 
rätt på nätet än i verkligheten.  
 
När Betty ska kontakta en person så går hon enbart efter bilder och utseende, 
den första kontakten sker via mail på Facebook. Steg två i kontakten är via 
MSN för att sedan leda till webbkamerakonversationer, SMS och 
telefonsamtal. 

”Man är ju begränsad till vad den andra personen tolkar av 
texten, man har ju inget tonläge eller ansiktsuttryck.” 

Betty menar att kontakten inte kan se ifall det är menat att vara ironiskt eller 
skämtsamt skrivet utan att kontakten måste tolka det som skrivs. 
Meddelanden som skrivs kan ha språkmissar och ibland kan det hända att ett 
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helt ord faller bort i en mening och innebörden av meningen blir helt annan 
än vad det var menat från början. Betty berättar att kontakter har avslutats på 
grund av att exempelvis ordet ”inte” har fallit bort i en mening eller att ett 
meddelande råkat skickas iväg fast det inte var meningen. 
 
Betty tycker att det är bra att skriva via nätet då det finns tid för 
korrekturläsning innan ett meddelande skickas iväg, det finns det ju inte tid 
för i verkligheten. Vissa ämnen gillar hon inte att diskutera, exempel på dessa 
är personliga saker så som sjukdomar och andra saker som berör familjen, 
inte heller gamla förhållanden. 

”Jag brukar inte gå in så mycket på, vad kan man kalla det, 
mina intressen. Jag brukar inte berätta hur mycket pengar jag 
lägger på …”   

 
Betty tolkade meningen (se inledande stycke 4 Empiri) som att personen har 
koll på viner och är i 25-30 års åldern, inte över 40 i alla fall. Hon tycker 
också att det låter som en person som har passion för livet och gillar mat. 
 
Betty anser också att det uppstår en virtuell verklighet när en konversation 
sker via nätet då det skapas en egen bild av kontakten som inte alltid stämmer 
överens med verkligheten. På nätet syns kanske bara de bra sidorna.  
 
De personer som Betty har träffat i verkligheten, hon har träffat fem personer 
via nätet, stämde olika mycket med bilden som kontakterna medlat på nätet. 
Två stämde mycket bra överens, två stämde ganska bra överens och en 
stämde inte alls. 
 

4.3 Informant C - Clara 
Clara har använt sig av renodlade dejtingsidor ett flertal gånger, hon blev 
medlem av nyfikenhet och genom en annons på en tidning på Internet. Clara 
har skrivit sin presentation själv och inte utifrån någon förutbestämd mall. 

”Jag har försökt spegla mig själv så mycket som möjligt för att 
man ska få en rätt bild av mig, det behöver inte vara helt seriöst 
utan mer personligt.” 

 
När Clara ska kontakta en person så går denne mycket efter bild då det är den 
första uppfattningen av kontakten, bilden ska också matcha det som 
efterfrågas. Presentationen ska också vara utförlig och inte kort och 
intetsägande.  

”I presentationen ska det vara bra svenska, det är meriterande. 
Jag gillar heller inte när det är felstavningar, särskrivningar 
och sånt.”  
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Clara har inte valt att betala för att kunna skicka meddelanden på 
dejtingsidorna utan istället lagt ut sin MSN-adress så att personer kan få 
kontakt på det sättet, inte heller har hon valt att skriva ut sitt för- och 
efternamn på sidorna. Clara har inte valt att visa sig eller se kontakterna i 
webbkamera, utan istället valt att skicka bilder. 
 
Clara anser att det finns en hel del hinder med kommunikation via nätet, 
bilderna kanske inte är riktiga, svartvita eller suddiga vilket försvårar att 
skapa sig en bild av kontakten. Ibland kanske kontakten skriver meningar 
som är svårtolkade, berättar Clara, ibland kan det vara svårt att förstå vad 
kontakten menar.  

”Ja, sen är det ju svårt att höra röstläge och så. Personen 
kanske är ledsen, arg eller glad när den skriver, men det får ju 
inte jag se eller höra.” 

En gång var Clara inloggad på MSN tillsammans med en kompis och pratade 
med en kontakt, detta menar hon kanske kan vara vanligt och att kontakten 
kanske inte alltid är själv under en konversation.  
 
Clara vågar prata om nästan samma saker via nätet som i verkliga livet, dock 
väljer hon att inte diskutera politik och inte heller liknande personliga åsikter 
som kan anses som stötande för kontakten. Känslor kan Clara däremot prata 
om ifall det uppstår sådana, dock inte alldeles för ingående sådana.  
 
Clara tolkade meningen (se inledande stycke 4 Empiri) som att personen är 
någon som tycker mycket om vin och gärna väljer det framför andra 
alkoholhaltiga drycker. Hon tror att personen som skrivit meningen på sin 
presentation söker en likasinnad som också tycker om vin.  
 
Clara anser att det uppstår en virtuell verklighet när kontakter sker via nätet 
då det faktiskt inte går att veta hur den kontakten är i verkligheten.  

”Ibland längtar jag tills någon ska logga in på MSN så att vi 
kan prata, men det kanske inte alls den andra gör, alltså att den 
inte alls längtar efter att prata med mig.” 

 
De kontakter Clara har träffat i verkligheten stämmer ganska bra överens med 
hur de var på nätet. Någon stämde lite mer och någon lite mindre.  
 

4.4 Informant D - Diana 
Diana har använt sig av renodlade dejtingsidor ett flertal gånger, hon anser att 
det är ett bra sätt att få kontakter på och att det är en kul grej, Diana menar att 
det är en lika god kontaktväg som att träffa någon på krogen. Diana har 
skrivit en presentation själv och inte använt sig utav en mall då hon anser att 
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det krävs någonting i en presentation som sticker ut från mängden, personen 
har också haft en bild upplagd på sig själv då det gör att det händer mer. 
 
När Diana ska kontakta en person så går hon efter både presentation och bild, 
hon har varit i kontakt med personer som inte har lagt upp någon bild på 
dejtingsidan.  

”Kan de överhuvudtaget inte formulera sig ens i en 
presentationstext, att de inte ens har försökt, då går de bort 
direkt”  

Diana har tagit kontakt både via dejtingsidorna och utanför, när hon inte har 
haft en bild upplagd på sidan så har denne varit snabb med att skicka ett lite 
mer ingående mail för att få kontakten att fastna. MSN och vanliga mail har 
också förekommit ett flertal gånger. Diana har inte heller valt att visa sig i 
webbkamera utan istället valt att skicka bilder. 
 
Diana ser att det finns många hinder med denna typ av kommunikation då det 
inte går att höra betoningar i skriftspråket och känslan, då faller en dimension 
bort. Hon ser också ett problem i att en kontakt kan vara fantastiskt duktig på 
att formulera sig i skrift men inte alls lika duktig i talet.  

”Jag har träffat ganska många och vi har träffats ganska 
snabbt just för att det är väldigt lätt att man bygger upp en bild 
och skapar sin egen personlighet på den här personen som man 
då bara har mailat lite grand med…” 

Diana har också varit med om att konversationer kan bli helt fel och hamnat i 
förklaringsrundor då ena parten inte förstår vad den andra menar. Dessa typer 
av konversationer har hon försökt att avsluta ganska snabbt då personen inte 
vill ägna största delen av konversationen till att förklara sig. Diana beskriver 
sig själv som en person som vågar mycket och driver ganska hårt, detta gör 
att hon vågar ungefär lika mycket på nätet som i verkligheten och ibland 
kanske till och med mer. Hittar Diana en gemensam plattform med kontakten 
så går det nästan att prata om allt, men ibland kan det bli fel menar hon.  

”Jag är kanske på värsta sprallhumöret och så får jag 
djupsinniga tankar om livets mörka sidor från den andra.” 

 
Diana tolkade meningen (se inledande stycke 4 Empiri) som att personen är 
någon som vill göra alla nöjda genom att vara allmänt hållen i sitt tyckande. 
Detta för att inte exkludera någon potentiell kontakt. Diana anser att det 
alldeles säkert finns delar i sin egen presentation som kan feltolkas. Tidigare 
har Diana haft en mening i stil med ”snabb i tanken men inte lika snabb i 
kroppen” och den meningen misstolkades av ett flertal kontakter. 
 
Diana väljer oftast att träffa kontakter så fort som möjligt för att det inte ska 
uppstå en virtuell verklighet, istället för att själv skapa en person som inte 
finns. 
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Personerna som Diana har träffat i verkligheten har stämt ganska väl överens 
med hur de har verkat på nätet och hon har aldrig känt sig lurad av någon.  
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5 Analys 
 
I följande analyskapitel har vi sammanställt teorin och den insamlade empirin. Detta 
kapitel är uppdelat i två huvudavsnitt för att förenkla analysen.   
 

5.1  Emotioner, tolkningar och personliga scheman i 
samband med den virtuella verkligheten 

Detta avsnitt har vi valt att bryta upp i tre mindre underrubriker för att 
förenkla för läsaren. Dessa delar är virtuella verkligheter, emotioner samt 
personliga scheman och tolkningar. 
 

5.1.1 Virtuella verkligheter 
Enligt Dahlgren (2006) är det virtuella ett mellanting mellan det verkliga och 
det påhittade, författaren skriver också att en konversation på Internet bidrar 
till känslan av en virtuell verklighet. Han skriver även att det virtuella kan 
vara spännande, engagerande, fantastiskt och ibland förvirrande då det kan 
vara svårt att skilja på det virtuella och verkliga. Anna upplever att känslan 
av en virtuell verklighet infinner sig då hon ibland kan känna att hon känt 
personen i flera år utan att ens ha träffat den. Betty upplever också att känslan 
av en virtuell verklighet infinner sig då hon skapar sig en bild av kontakten 
baserat på de bra sidorna som kontakten visar under konversationer, hon 
menar också att bilden inte alltid stämmer överens med verkligheten. Även 
Clara anser att känslan av en virtuell verklighet uppstår då hon menar att det 
inte går att veta om känslorna är besvarade av kontakten eller ej. Diana väljer 
till skillnad från de andra tre att träffa kontakten så fort som möjligt för att 
undvika att själv skapa en bild av personen som kanske inte finns i 
verkligheten.  
 
Samtliga informanter har valt att antingen visa sig på bild och/eller skickat 
bilder till kontakter. Samtliga informanter har även fått se bilder på de 
kontakter de har kommunicerat med och då förutsatt att det är kontakten som 
är på bilden om inget annat varit uppenbart. Detta har vi kopplat samman 
med det Dahlgren (2006) skriver, att personer finns i verkligheten även om de 
kommunicerar på det virtuella sättet och att det faktiskt är en människa som 
tar steget till den första kontakten. Betty använder sig av Facebook för att ta 
första kontakten, detta bidrar till att hon ser att kontakten redan har ett 
kontaktnät och på så sätt kan hon också göra ett antagande om att kontakten 
är en verklig person.  
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5.1.2 Emotioner 
Anna och Betty tycker att det är spännande med nätdejting, Clara berättade 
att det väckte nyfikenhet och Diana tycker att det var mer som en kul grej. 
Hos alla fyra informanter väcks det känslor och då främst känslor som kan 
delas in i kategorierna glädje, kärlek eller överraskning (Kaufmann & 
Kaufmann 2008). Anna anser att det är lättare att träffa någon via Internet än 
på krogen och Diana tycker att Internet är en kontaktväg som är lika bra som 
någon annan. Jacquemot (2001) menar att Internet är en bra kontaktväg just 
för att det nästan alltid finns någon som söker kontakt och att det på så sätt 
kan bli enklare att få kontakt i och med att geografiska avstånd inte spelar 
någon roll på Internet.  
 
Diana berättar om konversationer som blivit förklaringsrundor då den andra 
parten inte förstår vad hon menar, detta kan vi koppla med det Helkama et al 
(2009) skriver om målinkongruens. Situationen som Diana hamnat i gör att 
hennes personliga mål förhindras, då hon inte vill ägna en konversation åt att 
förklara sig, som i sin tur leder till att en negativ känsla uppstår och hon 
väljer sedan att avsluta kontakten. Här kan vi också tänka att Bettys kontakt 
valt att avsluta kontakten, på grund av målinkongruens, då hon missat att 
skriva med ordet ”inte” i en mening.  
 

5.1.3 Personliga scheman och tolkning 

 
Figur 5.1: Av uppsatsens författare omgjord modell för hur scheman aktiveras och för 
informationsbearbetsning utifrån scheman, för orginalkälla se: Helkama, Myllyniemi & 
Liebkind, 2009, s. 111. 
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Helkama et al (2009) skriver om stämningsläge, eller sinnesstämning som de 
också kallar det för, och hur sinnesstämningen påverkar hur minnet av en 
person är. Diana berättar om att hon kanske kan vara på spralligt humör 
medan kontakten vill diskutera livets mörka sidor och djupa tankar. Detta 
gjorde att Diana fick en negativ bild av kontakten i minnet.  
 
Modellen ovan har vi kopplat samman med hur informanterna selekterar 
information för att kunna skapa sig en tolkning av en kontakt. Anna berättar 
att hon inte vill kontakta någon som hon inte tycker ser bra ut och inte heller 
någon som inte är seriös i sin presentation, hon går mycket utefter bilder när 
det kommer till en första kontakt. Betty går endast utefter bilder och utseende 
när hon ska kontakta en annan person. Clara går både efter bilder och 
presentationen, hon tycker att presentationen ska vara utförligt och skriven 
med bra svenska och grammatik. Diana går efter både presentation och bild, 
hon har varit i kontakt med personer som inte har haft en bild upplagd och 
detta har gjort att presentationen ska ha varit välformulerad och intressant. 
  
Betty berättar att en person kanske bara förmedlar de bra och positiva sidorna 
över Internet och att hon på så sätt inte vet om något annat än de goda sidorna 
hos kontakten. Detta enligt Helkama et al (2009) gör att situationen kan 
uppfattas som positiv och bra även om den kanske inte är det.  
 
I och med att alla informanter har träffat kontakter i verkligheten och också 
fått se att dessa stämt överens med den bild som kontakten medlat via 
Internet så kan vi koppla det med erfarenheterna som Helkama et al (2009) 
tar upp, informanterna har då fått en positiv bild och erfarenhet av situationen 
och kan i och med det tänka sig att finna nya kontakter via Internet igen samt 
har en positiv bild av den virtuella kontakten som helhet. Clara berättar också 
om att hon en gång varit inloggad på MSN tillsammans med en kompis och 
menade att kontakterna som hon pratar med kanske inte heller alltid är 
ensamma, detta har gjort att hon fått en erfarenhet om att inte alla sitter och 
chattar helt ensamma. 
 
Under intervjuerna fick samtliga informanter tolka följande mening: ”Vin är 
gott också, just nu är det speciellt de lite sötare som faller mig i smaken, men 
det varierar under året. Rött eller vitt? Allt är gott tycker jag.” 
Anna tolkade meningen ordagrant och ansåg att personen som skrivit 
meningen gillar lättare viner under sommaren och lite tyngre under vintern. 
Betty tolkade meningen mer personligt och ansåg att personen är en 
vinkännare som är i 25-30 års ålder, hon ansåg också att personen har passion 
för mat och livet. Clara tolkade meningen som att personen tycker mycket om 
vin och föredrar vin framför andra alkoholhaltiga drycker, hon ansåg också 
att personen kanske söker en likasinnad person. Diana tolkade meningen som 
att personen vill vara allmän i sitt tyckande, vill göra alla nöjda och inte 
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exkludera någon potentiell kontakt. Dessa tolkningar har vi kopplat samman 
med det Kaufmann & Kaufmann (2008) säger om tolkningar och hur dessa 
påverkar hur en person handlar i en viss situation. Diana berättade att hon 
trodde att det fanns meningar i sin presentation som kunde misstolkas då hon 
varit i kontakt med personer som misstolkat meningen: ”snabb i tanken men 
inte lika snabb i kroppen”. Augustsson (2005) skriver att tolkningarna är som 
en process som ska leda fram till en förståelse av någonting.  
 

5.2  Kommunikationsbarriärer och ickeverbal 
kommunikation 

 
Figur 5.2: Av uppsatsens författare omgjord modell för barriärer i 
kommunikationsprocessen, för orginalkälla se: Kaufmann & Kaufmann, 2008, s. 372. 
 
Samtliga informanter har valt att visa sig på bilder inför sina kontakter och 
chattat med dem via MSN. Endast Betty har valt att ha konversationer i 
samband med webbkamera. På bilder kan informanterna urskilja vilken 
klädsel, kroppshållning och mimik som kontakten hade vid tidpunkten då 
bilden togs. Detta har vi kopplat samman med det Burton & Dimbleby (1999) 
då de tar upp IVK som även Kaufmann & Kaufmann (2008) tar upp i sin 
modell gällande kommunikationsbarriärer här ovan. Enligt Burton & 
Dimbleby (1999) är klädseln något som visar ifall en person tillhör en viss 
grupp samt vilken identitet personen har. På bilderna kan informanterna se 
vilka frisyrer kontakterna har och på så sätt också skapa sig en uppfattning 
om hur kontakten är. Författarna skriver också om kroppshållningen och 
mimiken som en del av kroppsspråket, mimiken handlar om sinnesstämning 
och känslor medan kroppshållningen berör sättet att föra sig själv. På bilderna 
kan informanterna se ifall kontakten var glad eller ledsen, avslappnad eller 
uppspelt vid tidpunkten då bilden togs. Då Betty har sett vissa av sina 
kontakter i webbkamera så har hon också fått ta del av det Burton & 
Dimbleby (1999) kallar för gester och sättet för hur en person använder armar 
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och händer. I och med att en konversation i samband med webbkamera visar 
bilder i realtid så kommer också mimiken, kroppshållningen och klädseln att 
vara mer aktuell.  
 
I och med att alla samtal förs till stor del via MSN så håller också 
informanterna och kontakterna ett avstånd till varandra då de inte kan tala till 
varandra direkt. Detta skriver Burton & Dimbleby (1999) också om i 
samband med kroppsspråket där de menar att en person väljer att hålla ett 
visst avstånd till en annan person beroende på kön, ålder och kultur.  
 
Anna berättar under intervjun att det kan vara lätt att missuppfatta skämt i 
och med att hon inte kan se ansiktsuttryck. Betty berättar liknande och tar 
också upp att det kan vara svårt att uppfatta ironi. Hon berättar även om att 
det kan uppstå språkliga missar exempelvis att ett ord i en mening kan falla 
bort. Clara berättar om att bilderna kan vara svartvita eller suddiga och att det 
inte speglar verkligheten, hon berättar också att meningar som kontakter 
skriver kan vara svårtolkade och att det inte går att höra tonläge eller känslor 
i en MSN-konversation. Diana berättar också om att det är svårt att uppfatta 
känslor men också betoningar och att kontakter kan ha problem med att 
formulera sig skriftligt. Allt detta påvisar det som Burton & Dimbleby (1999) 
skriver om paraspråket och hur tonfall, betoning och volym kompletterar 
orden under ett samtal. Modellen av Kaufmann & Kaufmann (2008) här ovan 
visar också hur språk och känslor kan vara barriärer i 
kommunikationssammanhang. Betty har pratat med kontakter via telefon och 
på så sätt har hon fått höra tonfall och betoningar.  
 
Kaufmann & Kaufmann (2008) skriver om två olika typer av förvrängningar, 
när sändaren förvränger och när mottagaren förvränger. Betty har både 
förvrängt själv. Hon väljer att inte berätta för kontakten vad hon lägger 
mycket pengar på, tidigare förhållanden eller familjära eller personliga ting. 
Clara väljer att inte diskutera politik och åsikter som kan framstå som 
stötande, hon väljer inte heller att diskutera alldeles för ingående känslor. 
Detta har vi kopplat samman med modellen av Kaufmann & Kaufmann 
(2008) som syns ovan där vi kan se att det finns barriärer i samband med 
informationsmängd, selektiv perception och filtrering av information.  
Betty och Clara har båda träffat personer som inte stämt överens med bilden 
som kontakten medlat på Internet. Detta har vi kopplat samman med det som 
Kaufmann & Kaufmann (2008) skriver om att mottagaren kan förvränga.  
 
Burton & Dimbleby (1999) skriver om fyra typer av barriärer, perception och 
filter, mekaniska barriärer, semantiska barriärer samt psykologiska barriärer. 
De psykologiska barriärerna har vi kopplat samman med det Diana säger om 
att hon kan vara på spralligt humör medan kontakten vill diskutera 
djupsinniga tankar och de mörka sidorna av livet. Både Clara och Diana tar 
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upp att de vill att presentationerna som kontakterna lagt upp ska ha bra språk 
och vara bra skrivna, Betty berättar om att hon korrekturläser men att det 
ibland kan bli så att en mening får fel innebörd i alla fall. Detta har vi kopplat 
samman med de semantiska barriärerna som Burton & Dimbleby (1999) tar 
upp gällande kommunikationsbarriärerna.  
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6 Diskussion  
 
I följande diskussionskapitel kommer vi att inleda med en metodreflektion där vi 
diskuterar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter kommer en 
avslutande diskussion där vi reflekterar över vårt arbete och uppsats. Detta leder 
slutligen in på våra slutsatser samt våra förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Metodreflektion 
Vi anser att vårt val av datainsamlingsmetod har fungerat mycket bra då vi 
fått relevanta svar från informanterna samt att informanterna ha kunnat känna 
sig mer anonyma än om vi gjort intervjuerna öga mot öga. I och med att vi 
valt att samla in teori innan vi formade intervjufrågor så fick vi en inblick i 
hur frågorna skulle läggas upp och vad vi ville få ut av intervjuerna. Det hade 
varit mycket spännande att kunnat intervjua fler informanter och på så sätt 
kunnat få en bredare bild av hur de upplever ämnet än vad vi idag har fått. 
Samtidigt hade detta kunnat försvåra vår analys då vi i denna uppsats riktat 
oss mer mot att sammanföra teori genom att jämföra ett mindre antal 
informanter än tvärt om.  
 
Informationen vi har samlat in anser vi är både reliabel, alltså tillförlitlig och 
trovärdig, och valid, alltså giltig och relevant. Informanterna har verkat 
avslappnade och talat på ett lugnt sätt under intervjuerna. Det finns inga 
frågor som de inte har valt att svara på och samtliga accepterade att vi 
spelade in intervjuerna. Vi inser att all information har tolkats utav oss och på 
så sätt också kunnat förvrängas. Likaså har informanterna kunnat förvränga 
sina svar för att försköna utfallet, detta har dock inte vi märkt av. 
Tolkningsmeningen som informanterna fått upplästa för sig har vi inte valt att 
skriva ut hur den faktiskt ska tolkas då vi anser att detta bara blir ytterligare 
en tolkning, men då utan en till informant.  
 
I teorikapitlet har vi valt att ta upp olika teorier om liknande områden för att 
kunna öka generaliserbarheten för uppsatsen. Vi har använt teori och empiri 
för att utveckla en större förståelse för det fenomen vi studerat och denna 
förståelse går att applicera inom flera områden då det gäller virtuell 
kommunikation. Vi har inte haft som målsättning att generalisera utifrån 
empirin då vi inte har valt att intervjua fler än fyra informanter, det hade inte 
heller kunnat gå att generalisera i och med att fenomenet nätdejting är så pass 
stort och utbrett som det är idag. Det hade handlat om miljontals intervjuer, 
eftersom alla tänker och agerar olika, för att kunna skrapa på ytan av en 
eventuell generalisering utifrån empirin. Generaliserbarheten i vår uppsats 
kommer därmed ur teorin då den går att applicera på andra typer av virtuella 
forum och situationer där sändare och mottagare inte ser varandra. Dessa 
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situationer kan vara allt ifrån en vanlig chattkonversation mellan två vänner 
till en telefonkonferens mellan högt uppsatta personer inom ett företag.  
 

6.2 Avslutande diskussion 
Under arbetets gång har det dykt upp många tankar om hur den virtuella 
verkligheten kantas utav emotioner, kommunikationsproblem och tolkningar. 
Vi har kommit fram till att det är en emotion som påverkar ifall den första 
kontakten tas eller inte, emotionen påverkar också ifall det kommer att 
utvecklas till en sinnesstämning som gör att kontakten fortsätter. 
Emotionerna är de som sätter igång de personliga schemana, som ligger 
utanför människans medvetande, som i sin tur ska leda till tolkningar och en 
minnesbild av kontakten. Vi anser att det är just emotionerna som är grunden 
till första steget vid en kontakt på Internet då personen ska känna sig dragen 
mot att vilja föra en konversation med den andra personen. Vi ser att det finns 
många olika faktorer som påverkar hur en person minns en annan. Minnet 
beror på huruvida personen är inställd till att ta kontakt med någon okänd till 
vilken sinnesstämning personen är i. Skulle personen känna sig lite deppig så 
är det inte helt otänkbart att personen väljer att inte fortskrida med tagna 
kontakter eller helt enkelt inte tar kontakt alls. Det skulle också kunna hända 
att kontakten är väldigt flörtig och visar mycket stort intresse för personen 
och att det på så sätt skapas en barriär då personen anser att kontakten är 
alldeles för efterhängsen och kanske till och med upplever kontakten som 
sliskig eller jobbig. Huruvida en person väljer att kontakta en annan har helt 
och hållet med tolkningar att göra. Genom vår undersökning har vi sett att 
tolkningarna är helt och hållet individuella och det är nästintill omöjligt för 
två olika personer att tolka samma sak på exakt samma sätt. Detta kan leda 
till att en text som en person anser vara fyndig kan en annan se som underlig 
och svår. Även tolkningarna kan leda till att en kontakt avbryts då personen 
kanske anser att kontakten inte förstår sig på personen.  
 
Vid en första kontakt spelar många delar en stor roll. Vi har sett att en första 
kontakt sällan äger rum ifall personen inte anser att kontakten är 
utseendemässigt attraktiv. Dessutom har vi sett att en första kontakt ofta inte 
äger rum ifall kontaktens presentation inte är innehållsrik och intressant. Här 
berörs både barriärer i form av det skrivna ordets betydelse och personliga 
åsikter. Exempelvis kanske inte en kontakt äger rum ifall personen söker 
någon med blå ögon och kontakten har bruna. 
  
När inte den verbala kommunikationen finns så uppstår det 
kommunikationsproblem i form av att kontakten inte kan höra eller se den 
andra personen. Detta leder till att kontakten inte kan uppfatta tonfall, 
röstläge eller dialekt. Det kan vara så att kontakten bor i Kiruna men i själva 
verket talar med en mycket bred skånska då denne är född i Malmö. Om inte 
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kontakten skrivit att denne talar skånska så kommer personen antagligen inte 
att uppfatta detta förrän ett telefonsamtal eller möte äger rum. Vid ett 
telefonsamtal kan personen sätta samman rösten med personen som denne 
har konverserat med. Telefonsamtalet gör att personen kan känna mer tillit 
till kontakten och på så sätt också våga visa mer vem hon/han själv är. 
Personen kan inte heller se vilken klädstil eller frisyr kontakten har mer än 
om denne skulle ha bilder upplagda på sig själv, dock måste vi här påpeka att 
dessa bilder inte nödvändigtvis behöver vara tagna nyligen utan kan likväl 
vara flera år gamla. Skulle personen välja att föra en konversation i samband 
med webbkamera så skulle personen se kontakten i realtid och på så sätt 
också kunna urskilja klädsel, utseende och kroppsspråk. I och med att vi har 
sett att många konversationer förs på MSN så kan vi också se att användandet 
av uttryckssymboler är nyttigt för att visa känslor och attityder, en glad 
uttryckssymbol gör att ett meddelande får en positiv infallsvinkel och på så 
sätt blir det också enklare för kontakten att se att meningen var menad som 
positiv. Det blir alltså här enklare för kontakten att tolka meddelandet i 
samband med uttryckssymboler. Barriärer kan uppstå även i det skrivna ordet 
då ordet kan vara felstavat eller en mening kan vara uppbyggt grammatiskt 
inkorrekt. Detta kan göra att betydelsen av meningen förvrängs och på så sätt 
uppfattas den också fel.  
 
Vi kan också se, utifrån teorin, att det uppstår barriärer då Internet inte 
fungerar utan teknik och det är inte alltid tekniken fungerar som den ska. Det 
kan hända att det sker ett strömavbrott hos kontakten och därmed kan inte 
denne skicka meddelanden tillbaka till personen. Avsaknaden av svar kan 
göra att personen inte känner sig sedd och väljer att avsluta kontakten.  
 
Den teori vi valt att använda oss av kan tillämpas på organisationsvärlden 
eftersom att människor tolkar olika även i en arbetssituation. De personliga 
schemana aktiveras så fort en person står inför en tolkning i en situation eller 
händelse. Det förekommer även virtuell kommunikation mellan kollegor i 
form av exempelvis telefonkonferenser då det kan vara stora geografiska 
avstånd mellan personerna. Den ickeverbala kommunikationen spelar stor 
roll även när det kommer till att göra affärer på distans då det, som vi tidigare 
kommit fram till, inte går att se den ickeverbala kommunikationen.  
 
 

6.3 Slutsatser 
Vi kom fram till fyra frågeställningar i inledningen av denna uppsats. Dessa 
frågeställningar har vi kortfattat svarat på i detta avsnitt. Svaren är en 
sammanfattning av analysen i kapitel 5 samt den avslutande diskussionen i 
avsnitt 6.2.  
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Upplever personer som nätdejtar att det uppstår en påhittad eller overklig, 
det vill säga virtuell, verklighet och i så fall på vilket sätt? 
Genom vår undersökning har vi sett att samtliga anser att det uppstår en 
virtuell verklighet, vi har också sett att denna virtuella verklighet kan 
förhindras genom att de båda personerna träffas i verkligheten tidigt under 
kontaktskapandet. Den virtuella verkligheten uppstår då personen skapar sig 
en bild av kontakten som kanske inte är korrekt.  
 
Kan ett meddelande betyda samma sak för en person som för en annan? 
Med hjälp av intervjuerna har vi kommit fram till att det går att tolka en och 
samma mening på väldigt många olika sätt, kanske till och med oändligt 
många. Alla människor tolkar på olika sätt och därmed kan det lätt uppstå 
missförstånd i och med att kommunikationen endast baseras på ord. 
 
Upplever personer som nätdejtar att det finns hinder i kommunikationen? 
Samtliga informanter anser att det finns hinder då orden bara beskriver vad 
meddelandet handlar om och inte hur meddelandet faktiskt ska tolkas i och 
med att inte ansiktsuttryck och röstläge framkommer. Alla tolkar 
meddelanden olika och på så sätt I och med att alla tolkar olika så kommer 
det alltid att uppkomma kommunikationshinder.  
 
Om det finns hinder i kommunikationen som förs via Internet, går det att 
undvika dessa på något sätt? 
Vi har sett att det finns sätt att minska hindren, men dock inte eliminera dem 
helt. Att föra en konversation i samband med webbkamera ökar den 
ickeverbala kommunikationen då personerna kan se varandra samtidigt som 
de kommunicerar. Telefonsamtal gör att personerna kan höra tonfall, 
betoningar och röstläge för att kunna koppla detta till humör och känslor. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under vårt arbete med denna uppsats har vi sett att det finns många 
spännande ämnen och delar att fortsätta forska om. Nedan följer sex förslag 
till fortsatt forskning.  
 

• Insamlad teori skulle kunna sammankopplas för att skapa en samlad 
teori eller modell som innefattar problemen och möjligheterna med 
virtuell kommunikation. 

• Undersöka ifall det är samma kommunikationsproblem för olika kön 
och åldersgrupper, finns det skillnader och likheter? 

• Vilka hot det finns med nätdejting ur ett säkerhetsperspektiv 
• Nätdejting i förhållande till olika kulturer, finns det skillnader och 

likheter? 
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• Undersöka om det finns ett tidsperspektiv från första kontakten 
virtuellt till första mötet i den verkliga verkligheten. 

• En djupare inblick hur människan tolkar olika meddelanden på 
Internet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjutabell 

 Informant:                                                                                       
Sid 
1/2 

 Datum och Tid:                                                                                
   
1 Hur många dejtingsidor har du varit medlem på?   
2 Hur länge har du varit medlem?   
3 Varför valde du att nätdejta? Skapa en sida?   
   

4 Hur har du valt att presentera dig på sidan? Mall, berättelse, punktform? 
Vad innehåller presentationen?   

5 Vad får dig att kontakta en person? Bild, presentation, skrivspråk, 
intressen?   

6 
Finns det någon typ av information som gör att du väljer bort personen när 
du läser dennes presentation? Exempel? Är det något du ser som 
meriterande i en presentation?   

7 Känner du att du kan ta kontakt med samma person flera gånger även om 
denne inte svarat vid första eller andra kontakttillfället?   

   

8 Hur har du valt att kommunicera med personer på sidan? Mail via sidan, 
vanlig mail, chatt på sidan, msn?   

9 Ser ni varandra i webbkamera när ni pratar?   

10 Ser du några hinder med denna typ av kommunikation? Ansiktsuttryck, 
kroppsspråk, röstläge, ironi, skämt?   

11 Tycker du ibland att det kan vara svårt att förstå vad den andra personen 
menar? På vilket sätt? Exempel?   

   

12 Vågar du mer när du pratar med någon via nätet? Varför tror du att det är 
så? Är det lättare att berätta saker?   

13 Finns det något ämne du väljer att inte beröra när du pratar med någon via 
nätet? Exempel? Varför?   

   

14 
Hur tolkar du följande mening?: "Vin är gott också, just nu är det speciellt de lite 
sötare som faller mig i smaken, men det varierar under året. Rött eller vitt? Allt är gott 
tycker jag."    

15 Finns det någonting i din presentation som andra kan tolka på ett annat sätt 
än dig?   
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16 Upplever du att det uppstår en virtuell verklighet när du pratar med någon 
på detta virtuella sätt? Hur uppfattar du denna verklighet? Ex, The Sims.   

17 Tror du att du snabbare blir förälskad via nätet än i verkligheten? Varför 
tror du att det är så?   

18 
Fantiserar du ihop ett drömscenario för den dagen ni kommer att ses och 
framtiden? Hur tidigt gör du detta? Varför tror du att du gör det? Tror du 
att den andra gör det också?   

19 Hur tänker du kring att förmedla dina innersta känslor och tankar till en 
person som du pratar med via nätet?   

20 Hur tänker du själv kring just anonymiteten som ju verkar vara en viktig 
ingrediens på nätet?   

21 Har du själv använt dig av anonymitet, om i så fall hur och vid vilka 
tillfällen?   

   
22 Har du träffat någon genom en dejtingsida?   
23 Hur väl tyckte du i så fall denne stämde överens med hur den var på nätet?   
   
24 Tror du att det är enklare att hitta kärleken på nätet?   
25 Tror du att du skulle kunna bli kär i någon som du träffat via internet?   

26 Tror du att du skulle kunna ha en långvarig kärleksrelation med någon du 
träffat via nätet?   

   
27 Finns det någoting du vill tillägga?   
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