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1. Inledning 
 
”Jag mötte min själsfrände på nätet”. Detta är ett citat från dejtingsajten Spraydate citat kan ses 
som en utgångspunkt för att vi har valt att skriva vår C-uppsats om nätdejting. Bakgrunden är att 
en kompis till oss har gift sig med en person hon träffat via nätet.  Vi anser själva att nätdejting är 
ett bra sätt att lära känna någon. Den moderna människan är alltmer stressad och har inte tid för 
de naturliga mötesplatserna, nätet blir troligen i framtiden en allt vanligare mötesplats. 
När vi har diskuterat ämnet sinsemellan har det ”bubblat upp” olika tankar och uppfattningar, 
därför tyckte vi att det skulle vara intressant att skriva om detta område. Ämnet i sig är 
fascinerande. 
      Vår förförståelsen är att det inte endast är vår gemensamma vän utan många i vår bekantkrets 
som använder Internet för att dejta. Ofta läser vi solskenshistorier om par som träffats via 
Internet och lever lyckliga tillsammans. Vi har även tagit upp ämnet i vår omgivning med våra 
vänner och kurskamrater och fått bra reflektioner och de har villigt delat med sig av sina 
erfarenheter.  
      Spridningen av Internet över hela jordklotet har väckt viktiga nya sociologiska 
frågeställningar. Internet förändrar personligheterna i vardagen – gränserna mellan det globala 
och det lokala blir otydliga, vi får nya kommunikationers och samspelskanaler och vi kan sköta 
allt fler vardagsuppgifter med hjälp av datorn. Samtidigt som Internet innebär nya och spännande 
möjligheter när det gäller att utforska världen, hotar det också att undergräva samhälleliga och 
personliga relationer mellan människor. Vi i det senmoderna samhället samspelar med personer 
som vi aldrig har haft möjlighet att träffa tidigare. E-post, elektroniska diskussionsgrupper och 
möjligheten att ”chatta på nätet” har givit oss nya möjligheter att möta andra. Skeptikerna menar, 
att den indirekta kommunikationen via e-post och Internet rymmer ett antal problem som inte 
förekommer i den direkta kommunikationssituationen, ansikte mot ansikte. Att skriva på ett 
tangentbord är inte att vara människa, att befinna sig i chatten innebär att personen inte är 
verklig; allt är ett låtsasspel och främlingskap, en dålig ersättning för verkligheten. En sådan 
uppfattning är att den datoriserade kommunikationsteknologin inte kan förhindra att människor 
gömmer sig bakom påhittade identiteter och att den rymmer större möjligheter till missförstånd, 
oklarheter och emotionell bedrägeri än mer traditionella former av kommunikation (Giddens, 
2007).  
        I det senmoderna samhället har ett nytt och mycket intressant fenomen växt fram., 
människor har börjat använda så kallade dejtingsajter på nätet. Detta intresse är stort och växer 
konstant och dejtingsajterna blir fler och fler. Detta fenomen väcker en mängd frågor hos 
samhällsvetare. Det finns två miljoner singlar i Sverige, hälften av dem, en miljon människor har 
testat att dejta på internet. Knepet för att träffa en partner är att se till att möta många andra 
singlar. De som är singlar idag har ett nytt verktyg för att möta andra som vill hitta kärleken. Via 
nätet har vi möjlighet att träffa människor som inte ingår i vår vanliga umgängeskrets, personer vi 
förmodligen aldrig hade stött på annars. Kanske är en av de människorna ens framtida livskamrat. 
När de första dejtingsajterna kom i slutet av 1990-talet var det inte så många människor som 
surfade regelbundet. De var mest riktigt it-intresserade som hittade sajterna vilket inte gav lika 
stor variation av människor som man kan kunde hitta på krogen en vanlig lördag. I dag ser det 
annorlunda ut. De flesta har internet hemma och det märks på antalet användare av 
dejtingsajterna(Hagberg, 2008) 
        Enligt Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv är människor inte människor utan aktörer 
som spelar sina roller. Det handlar om hur man uppfattar sig själv och andra människor. Detta är 
något av det första som man konfronteras med i relation till fenomenet nätdejting. 
      Oavsett om individen bor stad/landsbygd, vad den har för utbildning, vad den jobbar med 
och i vilken ålder individen är- alla finns på dejtingsajterna. Det är varken pinsamt eller udda att 
dejta på nätet.  Idag är nätdejting ett av de vanligaste sätten att mötas. Enligt en undersökning 
som dejtingsajten Match har gjort, dejtar 40 % av svenska singlar online för att hitta en partner 
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för livet. Ytterligare 30 % uppger att de dejtar på nätet för att de söker en monogam relation 
(Hagberg, 2007). Detta visar att fenomenet nätdejting är populärt. 

2. Problemprecisering och syfte 

Idag dejtar över en miljon svenskar över nätet och intresset ökar hela tiden. Fenomenet har 
spridit sig till alla åldrar, från tonåren upp till pensionsåldern. Tidigare kunde människor ses lite 
som desperata om de sökte efter någon via nätet, men idag är det väldigt många som gör det. 
Vilket innebär att det upplevs som helt vanligt. I uppsatsen ”Nätdejting från pinsamt till folkligt” 
visar Lina Fabo att allt fler finner en livspartner på dejtingsajter. När individer letar efter en 
partner via dejtingsajter så kan sortera de bort personer efter rationella synpunkter, som hårfärg, 
längd eller ålder men också intressen, utbildning, yrke och socialstatus. Fördelen med att dejta 
hemma vid datorn är att människor kan söka kontakt utifrån intresse, utseende, etnisk 
tillhörighet, religion m.m.  Möjligheten att kunna styra vem individen söker ses som en stor 
fördel. De som dejtar skapar sig en profil som t.ex. kan innehålla vilken sorts person eller dejt de 
söker. Att skriva en framgångsrik profil är en konst. Det är som att göra reklam för att fånga 
någon annans uppmärksamhet (Hagberg, 2007). 
        Över nätet finnas det ett forum för den som vill formulera sina tankar och bli bedömd efter 
dem. En snabbstudie av ett antal nätmötesplatser en fredagskväll visar att chattarna är fulla och 
att folk står i kö för att logga in. 
         För de allra flesta människor spelar utseende viktigt roll så är det även på nätet. Men på 
nätet har de en bättre chans att lära känna någons personlighet innan dejten i verkligheten, på 
krogen ser förhållandet annorlunda ut, menar dejtingkonsulten Marie Hagberg. En bild kan 
avgöra, säga och förmedla mycket. Den fångar hur en person ser ut i ett visst ögonblick, därför är 
det farligt att stirra sig alltför blind på ett fotografi.  Även att ljuga tycks bli lättare för dem som 
vill gömma sin identitet bakom Internet . Människor kan presentera en självbild och identitet som 
de i verkliga livet inte kan prestera.  En intressant fråga är hur påverkas vår identitet/självbild när 
vi själva kan styra den information som ska presenteras? 
     Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för vilken information människor väljer, 
som använder dejtingsajten Spraydate, att lämna ut om sig själva i personliga profilen. Fokus 
riktas mot dejtingsajten Spraydate. 
 

3. Disposition 
Uppsatsens första avsnitt inleds med en kort inledning till problemområdet samt vår förförståelse 
inför studien. Därefter presenteras uppsatsens problemprecisering och syfte. Fjärde avsnittet 
utgör uppsatsens bakgrund där nätverkssamhället beskrivs, privatpersoners användande av 
internet tas upp ett nytt sätt att interagera beskrivs. I avsnitt fem behandlas tidigare studier. 
Vidare i avsnitt sex redogörs uppsatsens teoretiska referensram. I avsnitt sju behandlas 
metodlogiska aspekterna av undersökningen, och studiens genomförande redovisas. Slutligen 
diskuteras metoden. I det åttande avsnittet presenteras studiens resultat. Under avsnitt nio 
presenteras analys av resultaten. I det avslutande avsnittet av uppsatsen diskuteras 
undersökningens resultat och framtida forskningsfrågor på området.  
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4. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer en kort bakgrund till problemområdet att presenteras, de områden som 
kommer tas upp är nätverkssamhället, privata personers användning av Internet, ett nytt sätt att 
integrera samt nätdejting och dejtingsajten Spraydate. 
 
4.1 Nätverkssamhället 
I bokserien ”informationsåldern” talar Manuel Castells om hur vårt samhälle har förändrats och 
blivit globalt, men även hur det har delat upp världens befolkning i två världar. Ny 
informationsteknologi håller på att integrera världen i globala, instrumentella nätverk. Den 
datorburna kommunikationen ger upphov åt ett brett spektrum av virtuella gemenskaper.                 
Människor kommunicerar med andra människor världen över utan att behöva reflektera över 
avståndet dem emellan. Verkligheten blir allt mer digital och nätverken möjliggör nya former av 
organisering och integrering. Castells ser framväxten av nätverkssamhället som ett resultat av 
informationsteknologins utveckling.  
     Enligt Castells har världen med hjälp av informationsteknologin lämnat det industriella 
samhället för ”The Informational Society”. Castells skriver  vidare att informationsteknologin inte 
är orsaken till de förändringar som vi genomlever, men utan ny informations, och 
kommunikationsteknologi skulle inget av det som just nu förändrar våra liv vara möjligt (Castells, 
1999). Castelles menar vidare att Internet är frihetsteknik, men det kan göra de mäktiga fria att 
förtrycka de okunniga, leda till att de som lagt beslag på värdena utesluter de värdelösa. Detta 
leder till ett missnöje och ett motstånd, som enligt Castells, kan återföras på ett antal obesvarade 
utmaningar. Författaren tittar exempelvis på nätverkens funktion ur en ekonomisk synvinkel. 
Han menar att människor av idag lever i ett samhälle baserat på telekommunikation och datorer, 
vilket även utgör grunden för all varuproduktion. Den ekonomiska globaliseringen gör sig 
märkbar på många sätt och det är inte bara lagliga affärsorganisationer som anpassar sig och drar 
nytta av de nya förutsättningarna som erbjuds bland annat till följd av den snabba utvecklingen av 
ny kommunikations- och transportteknik. Castell argumenterar för att internet som en del i 
nätverkssamhället leder till att identitet byggs upp i spänningsfältet mellan nätet och jaget som 
organiserande principer, snarare än en genom lokal social tillhörighet. Skapandet av olika 
gemenskaper, communities på nätet är ett resultat av en allt större medierad tillvaro (Castells, 
1999). 
       Castells menar vidare att det inte är medietekniken som styr samhällsutvecklingen, utan han 
försöker visa just samspelet mellan medierna och andra faktorer. De nya medierna utgör ett 
viktigt men inte uteslutande villkor i den omdaning vi idag iakttar. Castells försöker beskriva 
trenden, det han presenterar är en bild av vart vi är på väg inte var alla i världen nu har hamnat. I 
nätverksamhället pressas tid samman och rum krymper, världen blir mindre, plats får reducerad 
betydelse i tex internetsammanhang. Individen får många nya kontaktytor det kan till och med 
uppstå en problematisk spänning mellan individens behov av en stabil identitet och 
nätverkslogiken. Med de ökade globaliseringsprocesserna uppstår alltså alltfler komplexa 
sammanhang för våra liv, vår identitet. Vi blir inkopplade till många nya situationer som både 
kräver och erbjuder oss något. Samtidigt vill Castells också ta fram de positiva möjligheter som 
medföljer denna nätverkslogik, som tex just nya identitsformer och tillfällen att utveckla nya 
gemenskaper. (Castells, 1999 ). 
      I sin bok om Internetgalaxen skriver Castells att Internet påverkar oss i mycket hög grad. Han 
menar alltså att kommunikation via Internet har inverkan på en stor del av Internetanvändarnas 
liv, mycket beroende på att kommunikation är människans kärnverksamhet. Han menar att 
internet är vår livsväv. (Castells, 2001). I likhet med detta skriver Peter Dahlgren m.fl. (2002) om 
att vi har gått in i Internetåldern. Enligt författarna är det vårt sätt att använda Internet som 
omformar vårt sätt att tänka, handla, kommunicera och umgås med varandra. Mer och mer 
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använder vi nätet för vardagliga syften som vi tidigare var tvungna att sköta med telefon, brev, 
bankbesök, postgiro eller tidningsannonser. Vi kan chatta och även skapa givande kontakter med 
människor vi aldrig har träffat. Vi har möjligheter att handla, söka information, uttrycka våra 
åsikter och engagera oss i olika aktuella samhällsfrågor som aldrig förr (Dahlgren m.fl., 2002). 
 

4.2 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 
 
Enligt statistik från SCB har åtta av tio personer tillgångar till Internet i hemmet.  Vid 
beräkningen våren 2007 framkom att över 80 procent mellan 16 och 74 år har tillgång till Internet 
i hemmet . 
De nordiska länderna har kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av 
informationsteknik (IT). Det vanligaste sättet är via en persondator.  
          I de undersökta åldrarna 16-74 år har 90 procent använt en persondator under första 
kvartalet 2007. Datoranvändningen var något lägre bland kvinnor än bland män. Det var knappt 
10 procent av de undersökta som uppgav att de aldrig använt en persondator. Bland de yngsta var 
denna andel mindre än 1 procent medan i åldersgruppen 65-74 år var det till drygt 30 procent. De 
personer som inte har använt persondator under första kvartalet 2007, men däremot tidigare 
utgör den resterande andelen. Nästan 70 procent använder en dator varje dag.  Kvinnor använder 
dator i mindre omfattning än män . Mindre än 5 procentanvänder dator bara någon gång per 
månad eller ännu mindre. Det är ovanligt att inte använda Internet, bara cirka 15 procent hade 
aldrig använt Internet. I åldern 65-74 år hade hälften aldrig använt Internet. 70 procent av alla i 
åldern 16 – 74 år använder Internet hemifrån, 60 procent använder Internet från arbetsplatsen 
och 80 procent använder Internet från skolan. Internet används för många olika ändamål. Mest 
populärt är det att söka information om varor eller tjänster. Omkring 70 procent av alla i åldern 
16-74 år hade gjort det under första kvartalet 2007. Det är även populärt att skicka och ta emot e-
post, och denna andel ligger på 69 procent. Ungdomar använder Internet för att kommunicera 
exempelvis chatta eller lyssna på musik, spela spel och ladda ner musik, och filmer . Dessa sysslor 
är av två av tre i åldern 16-24 år (Statistiska Centralbyrån, 2007). 
 
4.3 Ett nytt sätt att interagera 
Det sätt på vilket vi interagerar med andra människor har betydelse även för hur vi uppfattar och 
skapar mening i vardagslivet. Under de senaste åren har Internet användare blivit allt fler. Vi 
använder nätet för att söka information och underhållning och för att kommunicera med andra 
människor. 
     Enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) har Internet på kort tid skapat 
förutsättningar för att helt nya former för interaktion, meningskapande och kulturella fenomen 
växer fram, och det har öppnas nya möjligheter att bedriva forskning. Internet fascinerar forskare 
från många olika discipliner, vilket gör att ämnet lätt blir fragmentariserat. Under den tid som 
Internet utvecklats har ett skifte ägt rum: från en förståelse av IT som ”informationsteknologi” 
till studier av teknikens effekter på vårt samhälle har på senare år också kommit att handla mer 
om samspelet mellan teknik och människa (Human- Computer Interaction), eller mellan 
människor som använder tekniken för att interagera med varandra. 
         Internet har sedan 1990-talet ökat och når idag ut till majoriteten av det svenska folket. Det 
är en mötesplats där individer kan ventilera åsikter och knyta nya kontakter. För den som vill 
kommunicera med andra människor finns flera valmöjligheter. Man kan skicka e-post, diskutera i 
forum, chatta på tu man hand eller med hundratals andra. Många av våra vardagssysslor har 
förflyttats till detta nya virtuella område (Svenningsson m.fl. 2003).   
Svenningsson m.fl. (2003) talar om att friheten för användarna att välja hur de vill presentera sig 
själva skapar speciella förutsättningar för kommunikationen. Hur ska vi, i miljöer där vi inte ser 
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varandra, kunna veta vem vi kommunicerar med? På internet har den frågan två olika aspekter. 
För det första handlar det om identifikationen-svårigheten i att känna igen människor som vi 
träffat förut på nätet. Då vi inte har tillgång till syn- och hörselintryck på samma sätt som utanför 
nätet får vi färre ledtrådar att hänga upp vårt igenkännande av personer på. Möjligheterna att på 
nätet dikta upp ”falska” personligheter och att ljuga om sin identitet har dykt upp i skrönor och 
vandringssägner (Svenningsson m.fl. 2003).   
          Internet kan även innebära olika stressmoment för individen. I och med att det finns så 
mycket av allt möjligt på nätet så ställs individen inför flertalet val, t ex vilket Community den ska 
välja. I och med att Internet är så stort och det finns så mycket information och 
diskussionsforum mm, så kan det göra att individen förblir anonym, individen kan välja om den 
vill vara sig själv i ett Community eller om den vill hitta på en fiktiv identitet. Peter Dahlgren m.fl. 
framhåller att Internet ger människor nya möjligheter att använda nätet som informationskälla 
och möjlighet att kommunicera med människor världen över. Kommunikations möjligheterna 
mellan såväl bekanta och obekanta människor har ökat, men vad människorna väljer att göra med 
dessa möjligheter är inte givet. Internet innebär utmärkta möjligheter att kommunicera på egna 
villkor, och användaren kan bland annat välja när, hur, på vilket sätt och med vilken identitet han 
eller hon vill ha kontakt med andra människor (Peter Dahlgren m.fl. 2002). 
            Det spekuleras en hel del kring anonymitet och identitet på nätet, exempelvis hur många 
som väljer att byta identitet, av vilka anledningar och med vilket resultat. En del menar att 
individer kan vara online anonyma och leker med identiteter, medan det i verkligheten verkar 
som att de flesta, vanliga användare har en online-identitet som överensstämmer med offline-
identiteten. För en del användare kan det vara chansen att göra sin röst hörd, att 
förutsättningslöst kunna delta i diskussioner och uttrycka åsikter, som gör internet intressant. 
Sveningsson m.fl. (2003) menar att avsaknaden av syn och hörselintryck vid kommunikation över 
Internet gör att användaren kan presentera sig med vilken identitet de vill. Den identitet de 
använder sig av på Internet inte behöver inte vara den riktiga i verkliga livet. Den kultur som har 
växt fram på Internet uppvisar en acceptans gentemot att användarna experimenterar med sin 
identitet. 

Man kan vara vem man vill. Man kan omdefiniera sig själv totalt om man vill. 
Man kan vara av motsatt kön. Man kan vara mer pratsam. Vad som helst. Man 
kan vara vem som helst faktiskt, vem som helst som man har kapacitet att vara. 
Man behöver inte bry sig lika mycket om alla fack folk placerar en i. det är 
lättare att förändra sättet på vilket människor uppfattar en, för allt det vet är ens 
ord. Och det finns alltid där. Tjugofyra timmar om dygnet kan man gå ner till 
gatuhörnet och det kommer alltid att vara några människor där som är 
intressanta att prata med, om man har hittat en MUD som passar en. (Turkle, 
1995s. 226)  

 

Vi har hämtat detta citat från Sherry Turkles bok ” att Leva Online”. Citatet visar att människor 
på internet kan utge sig för att vara vem de vill, de kan till och med vara av det motsatta könet. 

 
4.4 Nätdejting 
 
Att nätdejta innebär att med hjälp av en Internettjänst söka en framtida partner för olika typer av 
förhållanden. Nätet har många fördelar. När du nätdejtar kan du själva avgöra när du ska ta 
kontakt med någon och när du ska avsluta.  Nätdejting är ett internationellt fenomen och det 
tillkommer ständigt nya dejtingsajter världen över. I Sverige finns det flera olika sajter, de största 
är Match.com, Spraydate, Meetic och Mötesplatsen (Hagberg, 2008). 
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        Marie Hagberg är dejtingkonsult och har skrivit flera böcker om hur människor träffar den 
rätta via nätet. Hon menar att nätdejting är ett utmärkt sätt att träffa en partner på.  
  Generellt sett kan dejtingsajter delas in två huvudtyper: De som inriktade på lättsam flirt och 
allmän umgänge, så kallade communitys och de som är mer seriöst fokuserade på kärleksjakt 
genom ”matchmaking”.  Alternativet till community är matchmaking- sajterna, där Match, 
Parship och Meetic är stora.  De som har flest medlemmar är Match, Spray Date, Meetic, 
Mötesplatsen, E-kontakt och Parship. De flesta dejtingajter har fler manliga än kvinnliga 
medlemmar (Hagberg, 2008). Det finns många små, nischade sajter, de är bra att använda för de 
som exempel bara vill träffa kristna eller femtioplussare. 
På nätet ligger fokus på vad du skriver, tycker och tänker. Utseendet spelar också roll men 
eftersom det är svårt att bedöma utifrån ett fotografi (om det finns någon) blir det inte lika 
viktigt. Hagberg menar i sin bok att nätdejting är jättepopulärt bland ensamstående 
småbarnsföräldrar som har svårt att besöka krogar.  
     Nätdejting har många fördelar. När du nätdejtar kan du själv avgöra när du ska ta kontakt med 
en person och när du ska avsluta. På nätet kan du flirta och leta partner under precis den tid som 
passar dig. Profilen är en viktig del av nätdejtingen. Det handlar om att ta fram en presentation 
som lockar just de singlar som du vill träffa. Enigt Hagberg ska man sticka ut från mängden och 
visa sin personlighet när man skriver sin nätdejtingprofil. 
       En undersökning Marie Hagberg har gjort tillsammans med Spraydate visade att 34 % tycker 
att omtänksamhet är den viktigaste egenskapen hos en partner och att 31 % prioriterar humor. 
När människor ser på reklamen då tänker de: ”Vilken bra grej, den vill jag köpa.” Precis så ska en 
profil på nätet fungera: den ska vara en marknadsföringsplats, en annons där du säljer in själv till 
de personer du vill träffa. När personer skriver en profil på en dejtingsajt är de både 
marknadsförare och ”produkten” på en och samma gång.  
       Personer från dejtingsajten som vill träffa dig är dina ”kunder”. Du ska fundera över vem du 
vill träffa och vem de inte vill träffa. Hur kan människor få folk att förstå att just denna är rätt 
person för dem? Att lägga ned tid på profilen är värt investering. Att välja rätt användarnamn är 
viktigt. Användarnamnet kan förmedla och säga något om en själv och vem personen är, 
eftersom det är det första andra kommer och se och reagera på.  
          Det är även okej att använda det riktiga namnet. Att använda sitt riktiga namn kanske är 
fantasilöst men det signalerar också ärlighet – ”jag är mig själv”. Om  denna gillar sport och 
fotboll kan den heta exempelvis ”fotbolltjejen”. Men att se upp är bra för att ett användarnamn 
kan bara attrahera sådana som har liknande intressen som en själv, vilket innebär att du kan 
utesluta sådana människor som inte gillar samma aktiviteter. Men att välja en hel livsstil 
exempelvis fotboll – är det bra att tänka igenom först. Är det väldigt viktigt att din framtida 
partner delar samma intressen eller hobby? I så fall är det helt rätt att ge signaler redan från 
början. Och om inte kanske det är bättre att låta hobbyn få en mindre framträdande plats i din 
profil än i just användarnamnet (Hagberg, 2008). 
 
 
4.5 Dejtingsajten Spray Date  
 
 Spraydate är den näst största sajten i Sverige. Tjänsten har funnits sedan 1999 och används av 
singlar i hela Sverige. Spraydate, drivs av Spray. Sajten finns i flera länder. Den svenska har över 
400 000 användarprofiler. Det är gratis att vara medlem, men för en liten kostnad kan du 
uppgradera till Deluxe.  Stilen på sajten är aningen mer informell än nätdejtingsajter i övrigt 
(Wikipedia, 2008). Du måste vara 18 år eller äldre för att få vara medlem.  Deluxe är för dig som 
vill göra ditt dejtande på Spray Date ännu bättre. Spraydate är Sveriges äldsta dejtingsajt. 
Eftersom det går bra att använda Spray date utan att betala, finns det här ganska många 
människor som inte är så seriösa med sitt dejtande (Hagberg, 2008). Det finns också grupper där 
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människor med samma intresse går med och diskuterar ett särskilt ämne. Grupperna gör att det 
även går att skaffa vänner och lära känna folk utifrån intresse på Spray date.  När du väl har blivit 
medlem på sajten får du med några snabba och enkla steg utforma en egen sida. Spraydate har en 
mall som helt enkelt fylls i med information om individen. Detta sker på några minuter och 
kräver inga större kunskaper i dataanvändning. Användarna kan också fylla i Spray Dates färdiga 
formulär ”kort personlig information” och ”mer om mig” svara alternativ kan se ut på följande 
sätt: 

Kort personlig information 

• Vardagssyssla: Jobba 
• Ute efter: kärleksruset 
•  Status: Singel 
• Läggning: Hetero 
• Barn - jag har: Inga, gärna i framtiden 
• Röker: Det händer 
• Hårfärg: Blont 
• Längd: 170-179 cm 

           Mer om mig 

• Typ: En trevlig kille 
• Klädstil: Varierad 
• För mina sista pengar: Köper jag skraplotter 
• Gillar på min fritid: Hemmakvällar 
• En perfekt kväll är: En romantisk middag 
• Semestertyp: På en härlig sandstrand 
• Diggar: Techno & house 
• Stjärntecken: Fisk 

En profil består av: en ruta med ett kort på personen, en lista med allmän information om 
honom/henne (såsom ålder, civilstånd, plats där de bor, intresse.) och där han/hon beskriver sig 
själv och vad hon/han letar efter. Texterna skrivs fritt av personen själv. Som användare av 
Spraydate kan du skapa en profil som andra medlemmar kan läsa och söka på med exempelvis 
förvalda attribut och fritext. Det är bra om du är noga med det du skriver, i 99 % av fallen är det 
just din beskrivning som attraherar det andra könet. En rekommendation är även att lägga upp ett 
fotografi, det blir roligare för andra medlemmar och det skapar även en härlig stämning. När du 
är klar med din egen profil då är det dags att hitta andra medlemmar. Du kan då gå in på sök och 
välja de kriterier du söker hos andra. Om du blir Deluxare kan du utöka din sökmotor och söka 
på fler kriterier och även göra sökningar då bilden kommer upp direkt. Det finns fler sätt att hitta 
andra utöver sökverktyget. Exempelvis kan du engagera dig i grupper och forum och där träffa 
andra eller så går du på blinddate. Det finns även en Chat där du kan träffa medlemmar i real life. 
När du väl har hittat någon eller har blivit besökt av någon som du tycker verkar intressant då är 
det bara att skicka den personen ett meddelande kan, du kan välja mellan gästboken eller ett 
privat meddelande. Gästboken kan alla läsa men de privata meddelandena bara användaren själv. 
Hjärtan betyder exempelvis hur väl ni matchar varandra. Du kan göra en personlighetstest och 
avläsa symbolerna för att se hur bra ”ni” matchar varandra. Röda hjärtan betyder att ni matchar 
varandra, svarta att ni inte gör det. Om du hittar någon med fem röda hjärtan bjuder du upp till 
date, hittar du någon med fem svarta hjärtan kan du fort leta efter någon ny, men du kan också se 
det som en utmaning för ni lär ha mycket att diskutera om! Kamera betyder att medlemmar har 
bild, kille eller tjej vilket kön medlemmar har. Lägg upp en riktig bild Alla tycker om att se bilder 
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på varandra. Medlemmar med bild får cirka 40 % fler svar än de utan. Det är bäst om du laddar 
upp en bild på dit ansikte än på något annat som exempelvis Nalle Puh, din mage eller något 
annat. De flesta som berättar om hur de har träffat den rätta poängterar att beskrivningen var det 
som de fastnade för. På Spray Date kan alla vara anonyma och lära känna personer innan de 
bestämmer sig för att träffas på riktigt. Använd anonymiteten och ge aldrig bort din hemadress 
eller ditt personnummer till någon  

  

5. Tidigare studier 
 
Lina Fabos har i en C-uppsats om ”Nätdejting. Från pinsamt till folkligt” undersökt hur 
resonemangen kring nätdejting ser ut, både bland de som har provat på nätdejting, men även de 
som aldrig gjort det. Hon var intresserad av att veta hur individer ser på nätdejting och varför de 
föredrar att hitta sin partner på krogen eller arbetsplatsen istället för internet samt vilka attityder 
det finns gentemot nätdejting. Resultatet visade att nätdejting är ett fenomen som tenderar att blir 
mer och mer vanligt samt får acceptans bland allt fler. Resultatet visade också att nätdejting 
fortfarande är förknippat med fördomar. Det var främst de som inte har provat på nätdejting 
som innehar dessa fördomar.  Nätdejting är en företeelse som innehåller egna regler och 
sedvänjor vilka skapar en gemensam plattform för användarna. Det är ett fenomen som har ökat 
enormt mycket och snabbt rent användarmässigt, men som nu även allt mer börjar accepteras i 
människors medvetande som en fullgod dejtingform. Nätdejting är till för alla, men passar särskilt 
bra i en tid då tidseffektivitet och flexibilitet premieras. Gränserna öppnas och användarna blir 
inte längre beroende av när och var de letar efter en ny potentiell partner. I och med 
dejtingsajterna har svenskarna fått ett nytt forum för att hitta den stora kärleken eller bara en flört 
(Fabó, 2006, ). 
Även Anna-Lena Hansson & Nancy Naess har skrivit en C-uppsats baserad på nätdejting. 
Studiens resultat visade varierande motiv till användandet av nätdejting. Några framträdande drag 
är att nätdejting är ett verktyg till att försöka hitta den rätta och ett lättillgängligt sätt att träffa nytt 
folk på.  Den främsta fördelen är att det är enkelt, att kunna känna av en person innan möte och 
välja själv om den vill träffa någon. Att det finns risk att bli besviken samt att inte kunna lita på 
att den andre säger sanningen är främsta nackdelarna. Känslan att lära känna den andre, ett 
förtroende samt anonymitet är viktiga faktorer där individen sedan tar ställning till om och när 
denna vill gå vidare i relationen. Respondenterna presenterar sig bäst via en fyllig och tydlig 
profil, ärlighet och ett foto enligt respondenterna i studien. Något av de mer framstående 
motiven var att lätt och smidigt söka efter det individen är ute efter via nätet. Sökfunktionerna är 
något som responderna tittade på när de sökte efter en partner seriöst via nätet och hur en 
nätdejting sida då var utformad. Samt hur utbudet såg ut som fanns där, de var också viktiga 
motiv. Att man kan söka bekräftelse och tröst efter en livskris och/eller känner sig ensam och 
söker nya kontakter i sitt liv är ett ytterligare motiv för att använda denna typ av tjänster.  
  Lindberg och Nedstedt – Lindeberg har skrivit en annan C-uppsats som är kvantitativ där syftet 
med studien var att ge en bild av vad som motiverar till användandet av nätdejtingtjänster och om 
denna motivation skiljer sig mellan kön, ålder eller de som betalar eller inte betalar för sin 
nätdejting. Resultaten visade att att de tekniska attributen som att söka, surfa och undersöka var 
det som motiverade användarna av nätdejting och att denna motivation inte skiljer sig mellan de 
betalande eller icke betalande nätdejtarna. Författarna kunde även se att just dessa attribut 
betydde ett mervärde för användaren då dessa tjänster ej erbjuds genom en traditionell 
kontaktannons (Lindberg och Nedstedt - Lindeberg, 2006). 
       Michael Hardey har skrivit   artikeln Life beyond the screen: Embodiment and identity 
through internet. Undersökningen visar on-line och offline-identiteter och hur förhållanden 
bildas och förhandlas inom internetmiljöer som erbjuder tillfällen att möta människor som är on-
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line, och hur övergången in i ett offline-förhållande sker. Människor som önskar träffa andra i 
hoppet av att bilda ett intimt förhållande. Det visas att okroppslig anonymitet, som karakteriserar 
internet agerar som ett underlag för uppbyggden av förtroende och upprättande av det verkliga 
förhållandet är en konstruktion av fantasin. Hardey skriver om hur informationstekniken används 
för att hitta och möta en ny partner. Han menar, att det kan spåras tillbaka till mitten av 60-talet, 
då ett försök gjordes att matcha individer, genom att jämföra data som bevisades från 
frågeformulär genom att använda en dator i Förenta staterna. Internetdejting karakteriseras av en 
sömnlös rörelse mellan läsbeskrivningar, handstilsvar och utbytesmeddelanden. När individer 
träffas i verkligheten med främlingar finns det en prioritet av den kroppsliga dragningen som byts 
ut av en betoning på erfarenhet i on-line möten. Undersökningen visar när människor träffas 
sedan i verkligheten, att de känner mycket om varandra redan vid första träffen. Internetdejting är 
bara ett exempel av den nya livsstilen. I artikeln använder han sig av Erving Goffmans 
interaktionsbegrepp och att människor på internet kan uttrycka känslor som du inte kan göra 
utanför skärmen. Man är avslappnad och anonym och man kan dessutom logga in när man vill. 
 
6. Teoretisk referensram  
 
Avsnittet indelas i två delar. För det första definieras begreppet identitet och därefter definieras 
begreppet självidentitet. Slutligen har vi valt att ta upp vad symbolisk interaktionism är. 
 
6.1  Identitets begreppet 
 
Begreppet identitet kommer från latinets ”identitas” som betyder ”densamme” 
(Nationalencyklopedin). Identitet har med ”överensstämmelse” att göra – att vara samma person 
från dag till dag, och från situation till situation (Stier, 2003).  
Enligt Giddens påverkas vårt beteende av den kulturella miljön vi föds och växer upp i. Men det 
betyder inte att vår individualitet eller den fria viljan tas ifrån oss. Det kan verka som om vi får 
den form och prägel som samhället bestämmer åt oss. Det faktum att vi från födelse till död är 
inbegripna i samspel med andra människor påverkar våra personligheter, värden och det beteende 
vi engagerar oss i. Alla människor utvecklar en identitet och förmåga till självständiga tankar och 
handlingar under socialisationen. 
       Identitetsbegreppet uppvisar inom sociologin många olika aspekter och kan analyseras på 
flera sätt. I allmän innebörd rör identiteten de uppfattningar människor har om vilka de själva är 
och vad som är viktig och meningsfullt för dem. De uppfattningarna formas på grund av vissa 
egenskaper som är viktigare än andra orsaker till mening. De främsta identitetskällor är kön, 
sexuell läggning, nationalitet eller etnicitet och vilken samhällsklass människan tillhör.                                      
Sociologer talar om två typer av identitet, social identitet och personlig identitet. Dessa identitetsformer 
är på ett analytiskt sätt särskiljbara, men även nära förknippade med varandra. Social identitet rör 
de kännetecken som andra tillskriver en viss individ. Dessa drag kan ses som markörer som i en 
grundläggande bemärkelse anger vad den personen är, samtidigt som de relaterar individen i fråga 
till andra individer som uppvisar samma kännetecken. Sociala identiteter är student, pappa, 
advokat, katolik, hemlös, skandinav, ogift . Många individer har en social identitet som omfattar 
flera av dessa attribut. Sociala identiteter inkluderar därför en kollektiv dimension och markerar 
att en individ är ”samma” som de andra.  
Gemensamma identiteter som grundar sig på uppsättning av samma mål, värderingar eller 
erfarenheter kan utgöra en viktig grund för sociala rörelser. Feminister, miljökämpar och religiösa 
fundamentalister av olika slag är alla exempel på att de bygger på en gemensam social identitet 
som är en viktig källa till mening.  
Den personliga identiteten handlar däremot om en utvecklingsprocess genom vilken vi 
formulerar en upplevelse av oss själva som unika varelse som har unika relationer till 
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omgivningen. Den personliga identiteten bygger på den symboliska interaktionismen. Individens 
samspel med omvärlden bidrar till att skapa eller forma hans eller hennes upplevelse av sig själv. 
Samspelet mellan individ och samhälle bidrar till att koppla samman individens personliga och 
offentliga världar. För individens personliga identitet är den kulturella och sociala omgivningen 
viktiga faktorer men de centrala faktorerna är individens handlingsförmåga, frihet och 
valmöjligheter. Förr formades människors identitet av sociala grupper som exempelvis rörde klass 
eller nationalitet. Idag ser det annorlunda ut, individen har blivit socialt och geografiskt sett mer 
rörlig. Vilket har befriat människan från de tidigare sammansvetsade och ganska lika samhällen 
där olika exempel förmedlades på ett oförändrligt sätt mellan generationerna. Detta har bidragit 
till andra meningskällor exempelvis socialt kön och sexuell inriktning, vilket även spelar en större 
roll för människans identitetsupplevelse.  Men i dagens värld och samhälle har vi fler möjligheter 
att forma oss själva och våra identiteter. Vi själva kan fastställa vilka vi är, varifrån vi har kommit 
och vad vi ska bli. Men nu när den traditionella ”ledaren” inte är så viktigt har den sociala världen 
gett oss en förvirrande uppsättning om val och beslut om vilka vi ska bli, hur vi ska leva, vad vi 
ska göra men vi får inga stora råd i hur vi ska göra alla dessa val. Vi är tvungna att hitta oss själva 
på egen hand i den moderna verkligheten (Giddens, 2003). Enligt Stier är den mänskliga 
identiteten något flyktigt – åtminstone som studieobjekt. Oftast diskuteras identitet utifrån tesen 
att ett alltmer komplext och globaliserat senmodernt samhälle har burit med sig genomgripande 
konsekvenser på i stort sett alla människors identitetskonstruktion.  
Begrepp som personlighet, självuppfattning, självbild, självkänsla, självuppskattning är ofta 
synonymer till identitet. Fenomenet identitet beskrivs dessutom på olikartade sätt antigen som 
gestalt, process, eller känsla/upplevelse. Det är ett faktum som delvis speglar grundläggande 
skillnader mellan essentialistiska, konstruktionistiska och postmodernistiska synsätt. Det 
essentialistiska perspektivet och antagandet handlar om att människor deras utveckling, karaktär 
och beteenden bestäms av deras inre egenskaper eller förutsättningar, objektiva och medfödda 
egenskaper hos individen. Identiteten har en kärna ”det som är jag” som kvarstår när individens 
alla sociala roller och grupptillhörigheter har skalats bort. Trots att nya kvaliteter tillkommer 
under hela livet antas kärnan till viss del formas innan vi föds och särskilt under barndomen.  
Konstruktionisterna menar, att identiteter helt och hållet är sociala konstruktioner. Även de mest 
personliga aspekterna av individens själv är på så sätt sociala till sin karaktär. Individens 
självuppfattning, oavsett hur subjektiv den än är kan ständigt påverkas av andra. 
Postmodernisternas främsta tes är slutligen att det inte finns några fasta eller stabila identiteter. 
Det senmoderna samhället som kännetecknas av en aldrig tidigare skådad förändringstakt har 
istället gjort individernas identiteter flytande, dynamiska och osäkra. På samhällsnivån är 
identiteter produkter av ett dialektiskt samspel mellan å ena sidan individens självupplevda 
identitet och å andra sidan samhällets struktur och kultur. Alla identiteter existerar i och påverkas 
av en samhällelig omgivning Stier (2003). 
Enligt Stier är alla identiteter individuella såväl som kollektiva, självdefinierande såväl som utifrån 
definierande formas och bearbetas i sitt unika sammanhang, eller kontexter. Människor lever i 
påverkas och relaterar till en rad skilda, men ofta sammanhängda kontexter. Det kan handla om 
fysiska kontexter exempelvis att vara utomhus eller inomhus, sociala eller privata kontra 
offentliga omgivningar eller kulturella kontexter exempelvis att leva i en svensk, rysk eller 
arbetarklasskultur, eller även existentiella kontexter som är krisartade perioder, utvecklingsfaser i 
livet eller tonåren. I och med förflyttningar mellan kontexterna är det viktigt för oss att 
upprätthålla en någorlunda stabil och sammanhängande identitet. Kontexten avgör vilken del av 
totalidentiteten vi uppmärksammar eller framhäver.  
Könstillhörighet och sexuell läggning rör det innersta av vad det innebär att vara människa. 
Sexuell reproduktion säkerställer inte bara artens fortlevnad, utan också samhällets och kulturens 
överlevnad från en generation till nästa. I den övergripande identiteten återspeglas kön och 
sexualitet som tre olika subidentiteter. Sexidentiteten utgår från faktiska fysiologiska och 
anatomiska skillnader mellan män och kvinnor. Könsidentiteten är förankrad i könsrollerna och 
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de föreställningarna om vad som är manligt respektive kvinnligt. Dricka öl, se på fotboll, spela på 
stryktipset, svära, vara beslutsam, modig, aggressiv och att inte visa känslor kan tyckas vara stereo 
typiskt manliga egenskaper eller beteenden. Däremot anses exempelvis huslighet, 
utseendefixering, känslosamhet, undergivenhet, hjälplöshet och försvarslöshet som motsvarande 
kvinnliga egenskaper och beteenden. Till stora delar bygger könsrollerna på mycket gamla och 
okritiskt hållna fördomar och stereotyper om hur män och kvinnor är och beter sig. 
Omgivningens kultur, värderingar och moraluppfattningar blir integrerade delar av individens 
personlighet som är en internalisationprocess värderingar när det gäller ”manligt kvinnligt” som 
är just personliga uppfattningar. Tidigt i livet får pojkar och flickor alltså ”lära sig” hur de borde 
bete sig och hur det andra könet ska bete sig. Vilket de utvecklar att förhålla sig till sin omgivning 
och till relationer . Exempelvis utvecklar pojkar och flickor olika relationsförmågor och 
jagkänslor genom att de växer upp i familjer där kvinnorna fyller modersfunktionen. 
Könspersonligheter förstärks av de skillnaderna i flickors och pojkars identifikationsprocesser. 
De olika relationsförmågorna och idetifikationsformerna förbereder kvinnor och män att ta på 
sig de vuxna könsrollerna. Med tiden blir människans beteenden tagna för givet. Könsrollerna 
upptas som delar av självuppfattningen och identitet.  
Sexualiteten speglar vår sexuella ”orientering” utifrån de kulturellt konstruerade kategorierna 
heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet. Sexualidentiteten handlar hur vår erotiska 
attraktion primärt väcks av män, kvinnor eller både och, och hur vi hanterar denna attraktion. 
Exempelvis ansågs länge bi- och homosexualitet som avvikande och onormalt. Fortfarande lever 
nog de flesta människor i övertygelsen att heterosexualiteten är ”normaltillståndet”. I relationer 
mellan människor. Men genom samhällets påverkan, medierna och utbildningssystemet blir 
sådana attityder och föreställningar en del av individens referensramar och självuppfattning (Stier 
2003). 
Enligt ett traditionellt sociologiskt perspektiv är en gemensam kultur grunden för 
sammanhållningen i ett samhälle. Kulturen styr relationerna mellan människor och föreskriver 
önskvärda och acceptabla handlingar och beteenden. Vilket menas att på så sätt hjälper den oss 
att organisera och rutinisera vardagslivet, vilket innebär att det underlättar eller försvårar det 
sociala livet för oss. Kulturen är innerligt sammankopplad med språket, kommunikationsmönster 
och perspektiv på livet och världen Stier (2003). Det finns även livsstilar som signalerar 
gruppidentiteter och kan vara uppbyggda kring idrott, religion, konst, musik och datorer – 
egentligen kring nästan vad som helst. Det visar sig att olika livsstilar är tidsbundna. Det 
framkommer i all sin tydlighet när det som vid en given tidpunkt uppfattas som grovt, radikalt, 
moraliskt förkastligt, eller samhällsomstörtande senare kan vara ointressant eller traditionellt Stier 
(2003). Identitetsupplevelsen utgår i grunden från kroppen och kroppsuppfattningen. Kroppen är 
en symbol för identiteten och en referenspunkt för vår person. Vi är vår kropp och 
sammankopplar oss själva med denna, samtidigt som kroppen ligger till grunden för den image 
andra har av oss. Exempelvis hårfärg, hudfärg, kroppskonstitution, men framför allt ansiktet, det 
är viktigt eftersom detta är fullständigt unikt och fyllt med innebörd (Stier, 2003).  
Vidare menar Stier att ett socialt samspel med signifikanta andra är en förutsättning för 
framväxten av individens själv och självbild. Identifikationsprocessen avser hur vi känner igen oss 
själva samt hur vi gör oss till med andra personer och grupper . Vilket innebär att våra 
identifikationer påverkar våra ambitioner och beteenden. Andra människor tolkar den identitet 
som framställs, sällan ser de saker hos oss som inte är synliga för oss själva. De tolkar sakerna vi 
avslöjar och inte avslöjar om oss själva och ger dem olika innebörder och meningar. Vi får även 
respons av andra människor på den bild vi förmedlar medvetet eller omedvetet. Den kanske 
bekräftar den identitet vi önskar ha, eller så gör den inte det. Frågan är hur vi kan veta att den 
bilden ”stämmer”.  
Finns det identiteter som vi kan lita på, det finns inget givet svar på den frågan. Vi kanske lever 
hela tiden i självbedrägeri. Och det kanske inte ens är viktigt, oavsett så lever vi enligt den 
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uppfattningen vi har om oss själva. På samma sätt bemöts vi av andra utifrån deras bild av oss 
(Stier, 2003). 
 
6.2  Begreppet Självidentitet 
 
Enligt Giddens är självidentiteten inget specifikt drag, utan självidentiteten är självet så som det 
uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi. Det levnadssätt som individen skapar 
har att göra med hur individen integrerar med andra människor.  
Giddens menar att omvandlingarna av självidentiteten och globaliseringen utgör de två 
motsatserna i dialektiken mellan det lokala och det globala under modernitetens villkor. 
Förändringarna i det personliga livet är med andra ord direkt förbundna med uppkomsten av 
sociala förbindelser som har mycket stor betydelse. Med den enorma utsträckningen av självet 
och samhället som är förbundna på en global nivå, sker för första gången i mänsklighetens 
historia en förändring. Många faktorer påverkar under högmodernitetens villkor relationen 
mellan självidentiteten och de moderna institutionerna. Giddens påpekar, att moderniteten 
medför en grundläggande dynamik i vardagslivet. Den är förbunden med förändringar i 
tillitsmekanismerna och riskmiljöer.  Modernitetens villkor är att det förändrade självet måste 
utforskas och konstrueras som en del av en refelxiv process, som handlar om att koppla ihop 
personlig och social förändring. Exempelvis måste individen skapa sig en ny känsla efter någon 
negativ fas i livet, det är en del av processen som bidrar till nya sociala former. Processen att nå 
tillbaka till sina tidigare erfarenheter är en del av den reflexiva mobiliseringen av självidentiteten. 
Självidentiteten kan bli problematisk och som skiljer sig från relation själv - samhället i mer 
traditionella kulturer (Giddens, 1999).  
            Enligt Stier (2003) ställer vi människor oss frågor om vad som är normalt och onormalt. 
Vi kanske uppfattar någon som konstig eller annorlunda, vilket innebär att personen i våra ögon 
avviker i något avseende. Det kan handla om att omgivningen kategoriserar och stämplar 
människor och tillskriver dem olika sociala identiteter och innebörder. Enligt ett sådant synsätt, är 
avvikelse ett av många exempel på socialt konstruerade identiteter. Avvikelser är dock en speciell 
typ av identiteter då de utgår från en i högsta grad dynamisk – tidsmässig och rumslig – 
gränsdragning mellan normala och icke- normala eller accepterade och icke-accepterade 
beteenden och handlingar. Avvikelseidentiteter förknippas med starka känslor, fördomar, 
attityder och stereotyper, vilket uppväcker reaktioner hos den sociala och socialt omgivningen 
(Stier 2003). 
          Enligt Giddens är sökandet efter en självidentitet är ett rent modernt problem, kanske med 
rötter i den västerländska individualismen. Föreställningen att varje person har en unik karaktär 
och specifika möjligheter, som förverkligas eller inte, är en tanke som var främmande för 
förmoderna kulturer.  Den kulturella miljö vi föds in i och växer upp i påverkar vårt beteende. 
Det kan verka som om vi får den form av prägel som samhället bestämmer åt oss. Individens 
identitet rör de uppfattningar människor har om vilka vi själva är och vad som är viktigt och 
meningsfullt för oss. Identitetskällorna innefattar kön, sexuell inriktning, nationalitet eller etnicitet 
och samhällsklasser. 
Människor individuella identitet, påverkas enligt Giddens, inte längre av traditioner. Människors 
erfarenhet av en ständigt föränderlig och informationstät värld gör dem inriktade på 
valmöjligheter och medvetna om nya alternativ.  
Den post-traditionella människan kan naturligtvis ändå välja att följa vissa traditionella mönster 
men det blir just valhandlingar utan självklarhetens och slutgiltighetens prägel.  
Med den enorma utsträckningen av tidsrummet som högmoderniteten skapar, gör att ”självet” 
och ”samhället” är ömsesidigt förbundna på global nivå – för första gången i mänsklighetens 
historia. Moderniteten medför en grundläggande dynamik i vardagslivet, en dynamik som är 
förbunden med förändringar i tillitsmekanismerna och riskmiljöerna (Giddens, 1999). 
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Enligt Giddens (1999) är självidentitet ett sammanhängande fenomen som förutsätter en 
berättelse: självets berättelse. Självidentitets kärna i det moderna sociala livet, framför allt i den 
breda meningen som en tolkad självhistoria är skapad av individen ifråga. Det självförverkligande 
uppfattas som en balans mellan möjligheter och risker. Att släppa greppet om det förflutna med 
hjälp av olika tekniker som hjälper att människor befrias från förtryckande emotionella vanor och 
skapar en mängd möjligheter för självutveckling. Världen är full av olika sätt att leva och handla 
med , och individen kan  experimentera med det. Individen måste då konfronteras med nya faror 
vilket är en nödvändig del av brytningen med de etablerade beteendemönstren medräknat risken 
för att saker och ting kan bli värre än de tidigare var. Giddens skriver att om en människas liv 
någonsin ska förändras till det bättre måste hon/han ta risker. Människan måste ta ur sig ur den 
vanliga vanan, träffa nya människor, utforska nya idéer. De risker som är förbundna med 
självutveckling handlar på sätt och vis om att ge sig in i det okända. Paradoxen är att om vi inte 
ger upp allt det som känns tryggt, så kommer vi aldrig att riktigt kunna lita på den vän, den 
partner eller det jobb som verkligen ger oss något. Om människor undviker att ta risker kommer 
vi oundvikligen att bli fångade i vår nuvarande situation (Giddens ,1999). 
       Castells (2000) skriver vidare, att det finns en mängd olika identiteter för den enskilde 
individen eller den gemensamma aktören. En sådan mångfald ger ändå orsak till slitningar och 
motsägelser i både jagpresentationen och socialt handlande. Identiteter måste skiljas från det som 
sociologerna av tradition kallar för roller. Exempelvis roller att vara arbetare, mamma, granne 
eller rökare på en och samma gång, rollerna bestäms enligt samhällets normer som formas av 
institutioner och organisationer i samhället.  Syftet med rollerna är att påverka människors 
beteende som är beroende av förhandlingar och arrangemang mellan individerna och dessa 
institutioner och organisationer. Identiteter är starkare källor till mening än roller, enklare 
formulerat organiserar identiteter meningen medan roller organiserar funktionerna. Med mening 
menas en social aktörs symboliska identifikation med syftet som hans handlande har.  
Castells skriver att i allmänna ordalag vem som konstruerar en kollektiv identitet, och i vilket 
syfte, i hög grad bestämmer det symboliska innehållet i denna identitet och dess mening för dem 
som identifierar sig med eller placerar sig utanför den. Eftersom den sociala 
identitetskonstruktionen alltid försiggår i ett sammanhang som formas av maktrelationer 
(Castells, 2000). Det finns den legitimerade identiteten som är införd av samhällets dominerande 
institutioner för att utvidga och rationalisera deras dominans över sociala aktörer. 
Motståndsidentitet skapas av aktörer som befinner sig i positioner/tillstånd som har nedvärderats 
och/eller stigmatiserats av maktens konsekvens, och som därför bygger motstånds och 
överlevnadsvärn utifrån principer som skiljer sig från eller är motsatta dem som genomsyrar 
samhällets institutioner. Projektidentitet är när sociala aktörer, på basis av det kulturella material 
som finns tillgängligt för dem, bygger en ny identitet som omdefinierar deras position i samhället 
och därmed eftersträvar en omvandling av hela samhällsstrukturen. Exempelvis när feminismen 
går över kvinnoidentitetens och kvinnorättigheternas försvarsvärn och utmanar patriarkatet och 
med dem hela den struktur av produktion, reproduktion, sexualitet och personlighet som 
samhällena historiskt sett har baserats på. Alla identiteter som startar som motstånd kan 
naturligtvis ge upphov till projekt och även, under historiens gång, bli dominerande i samhällets 
institutioner och därmed förvandlas till legitimerade identiteter som rationaliserar en dominans.   
(Castells, 2000). 
 
6.3  Symbolisk interaktionism 
Enligt Mead finns det två olika sätt att se individen på. Ena kallar han för en social process där är 
förutsättningen för jagets framträdande för de individer som är omslutna av denna process. Det 
andra är att jag som individ är förutsättningen både logiskt och biologiskt för de sociala processer 
inom vilken de interagerar. Mead menar att språket är väsentligt för utvecklingen av jaget. Jaget 
skiljer sig från den fysiska organismen, det finns inte med från början utan uppstår i den sociala 
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process av erfarenheter och aktiviteter som människan möter i olika sammanhang. Ett exempel 
på en sådan här social process kan vara den erfarenhet människan bygger upp över en tid. 
Människan identifierar alltid sin erfarenhet med jaget, sin identitet, som kvinna eller man och som 
individ. Självet och jaget menar Mead är en social konstruktion som uppstår i den sociala 
erfarenheten. Det är genom kommunikationen med andra som självet utvecklas både verbalt och 
genom kroppsspråk, genom respons och bekräftelse men även tillrättavisande. Att vara själv 
innebär varken att vara ett rent objekt eller totalt fritt från subjekt. Enligt Mead anger många 
framställningar av interaktionismen är människans förmåga att skapa och interagera med 
symboler som ett slags given kapacitet. Denna förmåga är inte något som är människan givet från 
födseln, utan den måste utvecklas i det sociala livet människor emellan. Det är det vokala 
beteende som föregår och skapar symbolförmågan. Orden innehåller inte i sig själva någon 
mening. Inte heller den enskilda individen kan ge någon mening åt dem, utan denna skapas först 
när två eller flera individer ägnar sig vokalt beteende. Vad Mead menar är att elementärt socialt 
beteende där sändare och mottagare påverkar varandra på liknande sätt först finns. Därefter kan 
ur denna sociala elementära process mening skapas, och när meningen så att säga implanteras hos 
individen, så föreligger som ett tredje steg medvetande om den mening som den sociala 
processen skapat hos objektet. I många framställningar av interaktionismen får man lätt en 
uppfattning att Meads teori endast handlar om jagmedvetandet om det egna jaget, och det är 
därför viktigt att poängtera att denna aspekt av medvetandet endast utgör en speciell aspekt av 
det mänskliga medvetandet. Interaktionismens betydelse och funktion är central, oavsett om det 
gäller medvetande om världen eller om det egna jaget (Månson, 2003 ). 
 
 
7. Metod 
 
Detta metodkapitel ger en inblick i hur denna undersökning har genomförts samt vilken metod 
som valts för att uppnå uppsatsens syfte. En redogörelse för undersökningens etiska aspekter 
återfinns. Slutligen diskuteras metoden. 
 
7.1 Hermeneutik 
Hermeneutiken är läran om tolkning. Hermeneutiken betonar igenkännande och förståelse och är 
en humanistisk inriktning. Kunskap skapas genom att tolka texter och försöka få en 
meningsförståelse, kännedom om sammanhang och förmåga till inlevelse av vad problemet 
innebär. Vad forskaren förstår och uppfattar när hon/han tolkar texter beror mycket på vad de 
har för förförståelse och förkunskaper. Inom hermeneutiken har språket en central betydelse. För 
att forskaren ska kunna få mer kunskap måste det finnas andra människor, för att kunna förstå 
och tolka varandras beteende och avsikter. Enligt hermeneutiken utgår forskaren inte från noll 
som positivismen gör, utan den som studerar ett fenomen har redan en uppfattning om vad 
orden betyder och kan relatera detta till sin egen föreställningsvärld (Patel & Davidsson, 2003). 
         Hermeneutik rör ett synsätt som från början utformades för tolkning eller förståelse av 
texter, främst teologiska texter. Den centrala idé som ligger till grundför hermeneutiken är att den 
forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som 
dess aktör har. Det kan handla om olika synsätt på textanalys, exempelvis kvalitativ dataanalys, 
kan vara av hermeneutisk art genom att de är sensitiva för den kontext i vilken texterna 
producerades. Hermeneutiken uppfattas av dess moderna förespråkare som en strategi som 
rymmer stor potential i förhållande till såväl texter t.ex. dokument och sociala handlingar som 
andra företeelser som inte har dokumentkaraktär (Bryman, 2001).  
Det hermeneutiska synsättet, vilket betyder att man utgår ifrån vad de enskilda delarna betyder 
för helheten och helheten för delarna. Varje enskild människa bär med sig erfarenheter sedan 
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tidigare, det vi kallar vår förförståelse. Detta gör att man aldrig kan tolka sina resultat helt 
objektivt. Utan att ens tänka på det väver man in sina tidigare erfarenheter i den analys man gör 
(Patel & Davidson, 2003). Hermeneutik är läran om hur man går tillväga för att förstå hur 
människor uppfattar och föreställer sig världen, det vill säga att tolka människors 
uppfattningar(Hartman, 2004). 
          Holme och Solvang beskriver den hermeneutiska forskningsprocessen utifrån 
hermeneutiska cirklar, den ena cirkeln är kognitiv, och den andra normativ. Den kognitiva cirkeln 
utgör undersökarens förförståelse på området, vilket gör det möjligt för forskaren att ställa 
inledande frågor på ämnet utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter på området. Den 
andra cirkeln utgörs av forskarens fördomar på området, dessa fördomar är socialt skapade och 
måste också vara flexibla under undersökningens gång så att forskaren kan närma sig fältet på ett 
öppet sätt och vara beredd att ompröva sina fördomar så att de stämmer överens med empirin 
(Holme& Solvang, 1997). 
        Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit meningen hos en del endast 
kan förstås om den sätts i samband med helheten. (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
 
7.2 Kvalitativ metod 
 
Förenklat sägs det finns två typer av forskning att välja mellan då det gäller att bestämma sig för 
vilken inriktning studien ska ha. De två vägarna består av kvalitativa eller kvantitativa metoder.    
Bryman menar att genom att använda den kvalitativa metoden vill forskaren få en djupare 
förståelse för det fenomen som undersöks han påpekar att den kvalitativa metoden lämpar sig 
bäst i undersökningar där det inte går att använda sig av siffror och statistik. 
Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 
kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, 
tolkande och konstruktivistik till sin karaktär art. Målsättningen med den kvalitativa forskningen 
är att sätta subjektet i centrum. Detta innebär en strävan efter att se den kunskap som fås fram 
som en gemensam produkt (Bryman, 2001). Syftet med kvalitativa metoder är enligt Holme och 
Solvang, att förstå en viss företeelse. Fenomenen studeras ur ett inifrånperspektiv. Med 
utgångspunkt från detta försöker forskare skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av 
den företeelse man studerar. Holme och Solvang menar att kvalitativ metod kännetecknas av en 
närhet till forskningsobjektet, forskaren studerar objektet på nära håll, för att förstå objektet och 
den miljö och situation som är aktuell måste forskaren komma informanterna nära inpå livet. I en 
sådan situation är det viktigt att växla mellan inre och yttre perspektiv, det vill säga att både kunna 
förstå och förklara det studerade fenomenet eller företeelsen (Holme och Solvang, 1997). Vidare 
menar Holme & Solvang att kvalitativ metod är ett av flera redskap vi har till vår hjälp när vi ska 
ta itu med ett problemområde.  Enligt Hartman karakteriseras kvalitativa metoder av att man 
försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Hartman definierar 
kvalitativ metod på följande sätt: ”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker 
nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer”. Han menar att en kvalitativ 
metod handlar om att nå förståelse för människors livsvärld, hur de ser på sig själva och på sin 
omgivning (Hartman, 2004). Vårt syfte är att få fördjupad förståelse för vilken information 
människor väljer som använder dejtingsajten Spraydate att lämna ut om sig själva i personliga 
profilen. Därför har vi valt kvalitativ metod. 
 
 
7.3 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Enligt Hartman (2004) är planeringsfasen ett stadie i forskningsprocessen som har som 
utgångspunkt att klargöra två moment. I det första momentet att bestämma sig för vad 
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undersökningen skall handla om och om vem den ska handla om. I det andra momentet skapas 
själva undersökningens struktur. 
Det finns en rad olika dokumentkällor som samhällsforskare kan utnyttja.  Det finns två 
huvudinriktningar inom innehållsanalys: en kvantitativ, som främst används inom 
medieforskning, och en kvalitativ som har fått en mycket vidare användning (Bryman, 2001). 
Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud innebär en kvalitativ innehållsanalys att 
noggrant undersöka delarna och helheten i det material forskaren undersöker för att få fram det 
väsentliga innehållet. 
Innehållsanalys är en metod främst lämpad för analys av kommunikation. Metoden kan användas 
på vilken text som helst och hjälper forskaren att upptäcka ”dolda” budskap, budskap som av 
författaren var oavsiktliga men som ändå kommuniceras genom den skrivna texten (Denscombe, 
2006). 
          Innehållsanalys är enligt Bergström och Boréus en inriktning av textanalysen som handlar 
om att systematiskt beskriva en texts innehåll. En innehållsanalys kan göras på vilken text 
som helst och vad som helst kan räknas, men för det mesta handlar undersökningarna 
om textens innebörd(Bergström & Boréus 2005). 
Boréus och Bergström anger ett antal exempel för hur man kan använda metoden, de tar upp 
möjligheten att undersöka ett visst ämne i massmedia. Bergström och Boréus påpekar att 
metoden är populär kan bero på den informationsålder vi lever i idag. Allt fler personer vill göra 
sin röst hörd i skrift(Bergström & Boréus 2005, ). 
En annan förklaring av metoden innehållsanalys är att innehållsanalys är en metod som rör analys 
av dokument och texter (tryckta, handskriva eller i elektronisk form) där man på ett systematiskt 
och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg. Det 
handlar om en mycket flexibel metod som kan användas i samband med många olika typer av 
media. I en viss mening handlar det inte om en forskningsmetod, eftersom innehållsanalys mera 
utgör ett angreppsätt vid studiet av dokument och texter än ett verktyg för att generera data. 
Innehållsanalysen brukar dock betraktas som en forskningsmetod genom dess distinkta synsätt på 
analysen. Bryman menar att kanske den mest kända definitionen av innehållsanalys är den 
följande: 
”Innehållsanalys är en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och kvantitativ 
beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikationen (Bryman, 2001, s.190).” 
En annan likartad definition lyder på följande sätt: 
      ”Innehållsanalys innebär varje teknik som används för att dra slutsatser utifrån en objektiv 
och systematisk beskrivning och specifikation av det karaktäristiska i olika slags budskap 
(Bryman, 2001, s.190)”. 
Det är slående att båda dessa definitioner innehåller en referens till två egenskaper eller drag, 
nämligen objektivitet och systematik. Den förstnämnda egenskapen innebär att man i förväg 
tydligt ska specificera hur man ska hänföra olika delar av ett råmaterial (till exempel 
tidningsartiklar) till olika kategorier, något som liknar det krav man ställer på ett 
observationsschema. Objektivitet bygger i detta sammanhang på det faktum att det klart och 
tydligt framgår hur man ska bära sig åt för att kategorisera råmaterialets innehåll för att forskarens 
personliga värderingar i så liten utsträckning som möjligt ska påverka processen. 
Innehållsanalytikern ska helt enkelt tillämpa de regler som formulerats i det enskilda fallet. 
Den egenskap som rör systematik innebär att reglerna tillämpas på ett konsekvent sätt för att 
varje form av skevhet och felkälla ska bli så liten som möjligt. Som följd av dessa två egenskaper 
kommer förhoppningsvis vara och en som använder reglerna fram till samma resultat. 
Analysprocessen ska göra att resultatet inte blir en följd av forskarens personliga värderingar. 
     Kvalitativ innehållsanalys bygger på systematisk genomgång av dokument med sikte på 
kategorisering av innehållet och registrering av data som är relevanta för problemställningen i den 
aktuella studien. (Grönmo, 2006 ). 
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I princip kan kvalitativ innehållsanalys användas ifråga om alla slags dokument, oavsett om 
dokumenten föreligger i form av text eller tal, ljud eller bilder. I praktiken är det vanligast att 
använda kvalitativ innehållsanalys när dokumenten har verbalt innehåll, i form att texter som 
föreligger skriftligt eller muntligt, på papper, som ljudinspelning, på internet eller som datafil.        
         Innehållsanalysens starka sidor är att den är en öppen forskningsmetod. Det är lätt att 
konkret beskriva hur man gjort sitt urval och utformat kodningsschemat, vilket gör att 
replikationer och uppföljningsstudier är enkla att göra. Det innebär att innehållsanalysen ofta 
beskrivs som en objektiv analysmetod. Med hjälp av denna metod är det också förhållandevis lätt 
att göra en longitudinell analys. Innehållsanalysen beskrivs ofta som en icke-reaktiv metod, det 
vill säga en metod som gör att de som studeras inte påverkas av forskarens närvaro. 
Innehållsanalyser kan ge information om sociala grupper som är svåra att få direkt kontakt med. 
Merparten av vår kunskap om olika elitgruppers sociala bakgrund kommer från innehållsanalyser 
av skrifter som vem är vem (Bryman, 2001). Innehållsanalys kan användas för att studera formen 
såväl som innehållet. Innehållsanalys handlar om att mäta vissa företeelser i texter, exempelvis att 
räkna förekomsten av vissa ord eller formuleringar. Innehållsanalys är en lämplig metod om man 
exempelvis vill se mönster i ett stort material eller om man vill sortera texter i kategorier 
(Bergström & Boréus 2005). 
               I likhet med kvalitativ innehållsanalys är kvantitativ innehållsanalys baserad på 
systematisk genomgång av innehållet i dokument. Även kvantitativ innehållsanalys kan i princip 
användas av alla typer av dokument, men den är vanligast i samband med verbala framställningar 
i form av texter som föreligger skriftligt eller muntligt. 
    Kvantitativ innehållsanalys skiljer sig från kvalitativ innehållsanalys på flera sätt. Urvalet av 
texter görs helt och hållet innan datainsamlingen börjar. Genomgången av dessa texter tar inte 
sikte på att utveckla kategorier. Däremot bedöms textinnehållet i relation till ett strukturerat 
schema av kategorier som är relevanta för varje enskild textenhet. Analysen av detta kvantitativa 
datamaterial starta inte förrän datainsamlingen är avslutad. 
Detta innebär att genomgången av texterna och dataregistreringen är mer strukturerade vid 
kvantitativ innehållsanalys än den är vid kvalitativ innehållsanalys. (Grönmo, 2006). Det 
grundläggande tillvägagångssättet för en kvalitativ innehållsanalys är att läsa aktivt, ställa frågor till 
texten. Man tittar efterpoängen och ser om poängen stöds av det som sägs. Det handlar också 
om att systematisera innehållet och granska det. (Esaiasson m.fl., 2007). Processen har gått ut på 
flera genomläsningar för att söka mönster i profilerna för att sedan välja ut det relevanta. 
Datainsamlingen pågår delvis parallellt med dataanalysen. Allteftersom fler och fler profiler 
studeras blir problemställningen allt bättre belyst. Datainsamlingen bygger på stor flexibilitet i 
denna metod, det är därför viktigt att ha klart för sig vad som är målet för studien och vad syftet 
är med datainsamlingen. Innehållet i profilerna bedöms och tolkas i relation till 
problemställningen. 
     Dokumentforskning hamnar ofta i skymundan inom samhällsvetenskaperna då den 
förknippas med historisk forskning (May, 2001). Den typ av dokumentforskning som vi har 
inriktat oss på kallas för innehållsanalys. Syftet med vår studie är att titta närmare på vilken 
information väljer människor, som använder dejtingsajten Spraydate, lämna ut om sig själva. I 
den såkallade personliga profilen. Studien kommer bestå av kvalitativ innehållsanalys där målet är 
att genom närläsning av medlemmarnas profiler försöka få svar på vår frågeställning. Den 
vetenskapliga metod som verkar vara mest passande att svara på undersökningens syfte är att 
granska dejtingsajten Spraydate profilerna med kvalitativ innehållsanalys. 
 
 
7.4 Tillvägagångssätt  
 
Vi har samlat in vårt material på nätdejtingsajten Spraydate. För att få tillgång till profilerna 
skapade vi en personlig profil med mycket lite information för att vara så ointressanta som 
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möjligt för de andra medlemmarna eftersom vi inte hade till syfte att på något sätt interagera eller 
blanda in vår egen person i studien. Anledningen till att vi valde att bli medlem var att vi ville veta 
mer om hur communityt fungerade och uppgifterna som medlemmarna lämnade ut om sig själva 
samt för att komma åt profilerna. Profilerna är tillgängliga för alla sajtens medlemmar, vi 
bestämde oss för att fokusera på vissa delar av profilerna. Det som ingår i vår studie är 
medlemmarnas information där de beskriver sig själva . Att bli medlem var enkelt då tjänsten är 
gratis, sidans funktioner var lätthanterliga.  
      Vi gjorde en sökning på kvinnor 20-30 år som är online och har bild och det kom 243 träffar 
i hela landet som har varit online vid den tidpunkten samtidigt som vi. När vi sökte på män i 
åldern 20-30 år kom det upp 259 träffar. I åldersgruppen kvinnor 30-40 år kom det upp 83 träffar 
Och män i åldern 30-40  kom det upp så många 786 träffar. Allt beror på vilken tidpunkt om 
dagen vi var inne på Spray Date. I resultatet plockade vi ut 20 av träffarna från sökningen 
”kvinnor 20-30” respektive ” män 20-30” osv. Vi använde Spraydates sökmotor där vi kunde 
göra våra urval på profilerna som stämde överens med våra önskemål. Vi valde sedan ut 80 
personliga profiler till resultatet. Vi gjorde dessa sökningar på flera olika tillfällen och vi var 
online flera timmar vid varje tillfälle. 
      Under vår studie har vi varit mycket noggranna med att försöka undvika att göra misstag. Vi 
har använt oss av litteratur som är publicerad och bör vara tillförlitlig. Tyvärr har vi inte hittat 
mycket litteratur eller tidigare forskning som handlar om exakt det problemområde vi valt att 
studera. Detta har lett till att vi själva fått dra många egna slutsatser utifrån vår egen förförståelse 
och använda det som passar in på vår studie bäst från det som skrivits av andra författare. Vi är 
även medvetna om att vi alltid måste förhålla oss kritiskt till allt vi läser. Vi är medvetna om att 
den åldersindelning vi har valt kan väcka invändningar men vi tycker dock att det var den mest 
logiska.              
Vi valde sedan att dela upp profilerna då vi nu skulle börja analysera på allvar. Att dela upp profil
erna mellan oss medförde att vi nu kunde lägga mer, energi och fokus på varje enskild profil.   
Vi satt tillsammans och sammanställde dessa i olika dokument för att sedan kunna hitta samma 
fynd . Vi tycker att det antal profiler vi valt att studera är tillräckliga med tanke på studiens 
omfattning och vårt val av metod. När vi samlade in dessa profiler arbetade vi fram en arbetsplan 
för hur detta skulle gå till. Vi strök under relevanta textstycken det var på detta sätt vi kodade vårt 
material. Från denna persons profil kopierade vi sedan det information som var skrivet antingen 
av en man eller en kvinna beroende på vad vi sökte och klistrade sedan i det i ett Word 
dokument. Det problem vi kan stöta på vid insamlandet av profilerna från dejtingsajten är att 
medlemmarna som registrerat sig som användare inte kanske är de som de utger sig för att vara 
verken då det kommer till ålder eller kön. För att få registrera sig som användare på Spraydate 
måste man ange sitt personnummer, men det är tyvärr inget som verkligen betyder att det inte går 
att uppge en falsk identitet. Man kan antingen stjäla någon annans personnummer eller hitta på 
ett eget som kan fungera. Vi kan när som helst gå tillbaks till originaltexten för att försäkra oss 
om att vi återger en så korrekt bild som möjligt av vår empiri. 
 
7.5 Etiska aspekter 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har antagit vissa forskningsetiska principer. 
Det finns fyra olika områden vad gäller etiska principer forskaren kan följa för att på så sätt 
undvika etisk problematik (Bryman, 2001). Bland dessa finns fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går i stort ut på 
att forskaren ska informera sina informanter om frivilligheten i deltagandet och vad uppgifterna 
ska användas till, alltså vad studien går ut på. Samtyckeskravet handlar om att forskaren alltid ska 
inhämta samtycke från de tilltänkta informanterna. Viktigt är också att informanterna själva får 
välja hur länge de vill delta i undersökningen, de har alltså rätt att avbryta sin medverkan utan 
påtryckningar ifrån forskaren. Konfidentialitetskravet går ut på att se till att informanterna hålls 
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anonyma. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 
(Bryman, 2001). 
        Internet ger inte bara upphov till nya forskningsfrågor och nya sätt att använda de metoder 
som redan finns, det ger också upphov till helt nya frågor om etik som måste tas hänsyn till i 
forskningsprocessen. Möjligheterna att samla in empiri från många olika sammanhang i 
kombination med både den närhet och öppenhet som forskaren får tillgång till, ställer frågor om 
vilken rätt vi har att använda den information vi kommer över på nätet. (Sveningsson m.fl., 
2003). 
      Vetenskapsrådet utformade 1990 en samling regler och riktlinjer för forskningsetik i 
humaniora och samhällsvetenskap. Syftet var att etablera normer och riktlinjer för hur relationen 
mellan forskare och deltagare i undersökningen skulle se ut. Det innebär att människor som 
deltar i forskning inte får komma till skada på något vis detta kallas individskyddskravet, och är 
enligt vetenskapsrådet en självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Inom detta 
övergripande krav ingår fyra huvudkrav och forskningen: informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Sveningsson m.fl., 2003). Dessa krav kan dock inte alltid 
uppfyllas när man samlar material på internet. Det är bara nyttjandekravet som går att uppfylla 
utan problem, dvs. att insamlat material enbart används till forskningsändamål. 
Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarna ska ges högsta möjliga konfidentialitet, och att 
personlig information ska lagras på ett sådant sätt att obehöriga personer inte ska kunna ta del av 
den. All information ska också registreras, lagras och rapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
personer inte ska kunna identifieras. I vår Internetmiljö använder personerna inte sitt vanliga 
namn utan ett användarnamn. Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) menar att i miljöer på 
nätet inte bör kallas för anonymitet utan pseudonymitet. Även om vi inte vet något om personen 
bakom användarnamnet så kan själva användarnamnet faktiskt identifieras av andra användare. 
      Spray Dates policy är att läsarna respekterar text- och bildregler. Oanständiga eller stötande 
bilder får inte läggas upp på Spray Date. Om användarna väljer att göra detta trots förbuden. Den 
först en varning och en uppmaning om att ta bort bilden. Läggs samma bild eller en dylik upp 
igen, raderas användaren med omedelbar verkan. Det är inte heller tillåtet att skriva oanständiga 
eller på annat vis stötande texter till andra användare på Spray Date, om inte mottagaren är med 
på detta. Det vill säga vad som pågår mellan två medlemmar, så länge båda är med på det.   
Det är överhuvudtaget inte tillåtet att trakassera användare genom vare sig ord, bild eller 
handling. Det är inte heller tillåtet att bedriva hets mot folkgrupp eller förtala andra, efterfråga 
eller erbjuda sexuella tjänster mot betalning, lämna ut personliga uppgifter om andra människor, 
eller sprida immaterialrättsligt skyddade verk eller på andra sätt kränka någons rätt. Spraydate 
förebehåller rätten att ta bort en användare som bryter mot text- och bildregler, eller på annat sätt 
upplevs som stötande av Spraydate eller andra medlemmar som du inte känner IRL (In RealLife). 
        Vi bedömer Spray Date som offentlig, då den är tillgänglig för allmänheten, och att den 
även upplevs som offentlig utav användarna. De är inte bara medvetna om att deras profiler kan 
granskas, själva syftet med profilen är dessutom att dra till sig en publik och skapas just mot 
bakgrund av detta. 
 
 
7.6 Metoddiskussion 
 
Undersökningen har en hermeneutisk ansats och datasamlingen har skett med hjälp av 
innehållsanalys. Det finns troligtvis ingen undersökningsmetod som är helt utan brister. För att 
en vetenskaplig uppsats ska kunna uppfattas som trovärdig krävs två saker reliabilitet och 
validitet. Vi anser att vår metod kan och bör ifrågasättas. En kritisk ställning till innehållsanalysen 
är viktig. 
          Kritiken av dokumentforskning som metod är att dokumenten används på ett sätt som 
skiljer sig från deras ursprungliga användning. Typiska problem för kvalitativ innehållsanalys är 
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att forskarens perspektiv kan påverka urvalet och tolkningen av texterna. Det är svårt att utifrån 
en innehållsanalys få svar på varför-frågor. Innehållsanalytiska undersökningar får ibland kritik 
för att de är ateoretiska. En annan kritik mot innehållsanalysen ä ratt den enbart fokuserar på det 
manifesta i texterna. Ytterligare en invändning mot metoden är att det tar tid och kraft att göra 
om upplägget under studiens gång(Bergström & Boréus, 2005). Ett problem med 
tillvägagångssättet som behandlas i Textens mening och makt är stelheten med analysmetoden. 
Ett större problem vid kvalitativ innehållsanalys är att forskarens perspektiv kan påverka urvalet 
och tolkningen av texterna. Ett annat typiskt problem under datainsamlingen är att forskarens 
källkritika förståelse är alltför begränsad och att tolkningen av texterna kan påverkas av detta 
(Grönmo, 2006). 
           Vad gäller resultatens tillförlitlighet finns två olika riktningar inom innehållsanalys. Inom 
kvantitativ innehållsanalys talar man ofta om validitet och reliabilitet, medan den kvalitativa 
grenen numera i stället använder orden trovärdighet, beroende och överförbarhet.  Bryman 
(2001) använder sig av begreppen reliabilitet och validitet för att göra studien tillförlitlig och 
trovärdig. Begreppet validitet avser att studera det som är relevant i sammanhanget medan 
reliabilitet avser att studien genomförs tillförlitligt. För att lättast komma fram till om så är fallet, 
så kan man använda ”test-retest” metoden. undersökningsmodellens stabilitet testas genom att 
den tillämpas på samma källor vid olika tidpunkter, så att uppsättningarna av data från olika 
tidpunkterna kan jämföras (Grönmo, 2006 ). Principiellt sett är reliabilitet ett viktigt kriterium för 
värdering av datakvaliteten i alla slags samhällsvetenskapliga studier, och oavsett vilka slags data 
som används bör reliabiliteten bedömas på ett kritiskt och grundligt sätt (Grönmo, 2006 ). 
         Enligt Esaiasson m.fl. i boken Metodpraktikan är validitet det svåraste och samtidigt mest 
centrala problemet för den empiriska samhällsvetenskapen. 
Esaiasson m.fl. talar om begreppsvaliditet och resultatvaliditet. God begreppsvaliditet 
tillsammans med hög reliabilitet ger god resultaatvalititet, vilket också kan uttryckas som att 
frånvara av systematiska och osystematiska fel innebär att vi undersöker det vi påstår att vi 
undersöker. Begreppsvalititeten överensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell 
indikator, kan börja diskuteras så fort vi har bestämt våra teoretiska begrepp och utformat våra 
operationella mätverktyg. Resultatvaliditeten handlar om huruvida vi undersöker det vi påstår att 
vi undersöker, går att utvärdera först när det empiriska fältarbetet är genomfört. (Esaiasson m.fl., 
2003). Är studien väl genomförd och välplanerad är också resultat trovärdigt i en kvalitativ studie.          
Det är viktigt att beskriva hur man har samlat in och bearbetat data enligt Bryman (2001). 
För att en undersökning ska kunna få hög reliabilitet är det framförallt av stor vikt att den empiris
ka undersökningen genomför noggrant och exakt. 
 Att vi valde att dela upp texterna emellan oss kan dock ifrågasättas undersökningens reliabilitet 
då detta medfört två olika analyssätt i fall där vi varit osäkra på ur en text ska tolkas. Vi vill ändå t
ro att detta inte medfört ett opålitligt resultat. Mänskliga fel kan ske i datamängden, vi anser dock 
att vi gjort allt för att minimera förekomsten av sådana fel. 
      Vi har valt att genomföra vår innehållsanalys på ett antal profiler på Spray Date. Ett annat 
alternativ hade varit att göra en enkät. Risken med det hade varit att materialet skulle bli för tunt, 
att det hade varit svårt att få människor att ta sig tid att fylla i enkäten noggrant och utveckla sina 
svar. Vi hade kunnat göra intervjuer också, vilket hade tagit lång tid och vi hade fått ett begränsat 
och specifikt material. Därför tänkte vi att en nätdejtingsidan Spraydate på internet var en bra 
medelväg. Vad som kan vara ett problem i vårt material är om människor inte är seriösa, att 
personerna bara ”hittar på” i sina presentationer.  
 
 

8. Resultat  
I detta avsnitt redogör vi för vårt resultat vi nått genom undersökningen. Citat från profilerna 
kommer att användas för att belysa resultatet ytterligare. Först behandlas hur kvinnor mellan 20-
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30 samt kvinnorna mellan 30-40 presenterar sig själva. Därefter presenteras hur män mellan 20-
30 och män mellan 30-40 presenterar sig själva. Vi redogör också för kvinnors liksom mäns 
önskemål om det andra könet. 
 
 
 
8.1 Kvinnor mellan 20-30 år presenterar sig själva 
 
Kvinnorna beskriver sig utifrån adjektiv. De mest framträdande är orden glad, positiv, social, 
trevlig, pigg, öppen, snäll, ärlig, omtänksam, kramig, rolig. Utav de tjugo profilerna som vi 
analyserat på så var det tre av kvinnorna som inte skrev en detaljerad presentation av sig själv. De 
andra kvinnorna hade ganska detaljrika profiler. Av alla profiler som kom upp har nästan ingen 
gett ut sitt riktiga namn, de hade olika påhittade användarnamn. De benämner sig själva som 
abeautifulnight, a_new_angel till groowie och missmiracles. Alla tjugo kvinnor beskriver sig 
själva utifrån positiva egenskaper, inte någon av kvinnorna hade skrivit en ända negativ egenskap 
om sig själva. En av kvinnorna beskriver sig själv så här ”Jag är snäll, social, utåtriktad och 
självständig. Har även mina intelligenta dagar, kan vara både rolig, rättfram, flirtig, charmig och 
vass i käften. Är väl lite smått trött på singellivet, men vi får se vart det bär… Det blir som det 
blir helt enkelt… ”. (Kvinna, 21 år). De skriver även att de har ett bra socialt liv med vänner och 
familj, att de ägnar sig åt fritidsaktiviteter som exempelvis att träna, fika på stan, gå ut och festa, 
äta middagar med vänner, titta på film och/eller reser. Älskar verkligen att resa och har haft turen 
att fått uppleva många olika fantastiska platser runt om i världen. Mycket tack vare att jag har ett 
förflutet som elitsimmerska och därmed fick resa en hel del i och med alla tävlingar och 
träningsläger. (Kvinna, 20 år). 
 

Mer då..? Pluggar till civilekonom, är så gott som klar med mitt andra år inom ekonomi 
men det tredje totalt i universitetsvärlden. Studierna ska väl förhoppningsvis leda till 
något kreativt, ledarskapsaktigt inom marknadsföring produktutveckling, 
varumärkesuppbyggnad, etc. Utöver studierna så jobbar jag deltid inom 
Guldfyndkoncernen. Inom det närmsta tre åren ska jag bli färdigutbildad civilekonom. 
Resa lite hösten 2009 då jag har en ledig termin precis innan magisteruppsatsen. Och så 
ska jag besöka ⁄ utforska NYC med bästa vännen juni-juli 2008. (Kvinna, 26 år) 

 
Vilken sorts musik de lyssnar på framkommer också ofta i profilerna. De skriver att musiken är 
en del av vem de är. De kvinnor som verkligen är musikintresserade av just en viss sort, som 
exempelvis Rockmusiken. En kvinna skriver så här i sin profil. De flesta är målmedvetna och vet 
hur några år framåt hur deras liv enligt planerna ska se ut. Alla skulle ut och resa, eller har rest 
väldigt mycket redan. Två av tjugo ska kvinnor tar utförligare upp deras klädstil. Men nästan alla 
fyller ut när de väl har skapat profilen i mallen vilken typ av klädsel de har. Klädstil som de flesta 
skrev att de har är varierad, klassik och modemedveten. De flesta i denna åldersgrupp tar även 
upp var de bor i landet och vad de hade bott tidigare, även ytan på deras lägenhet. Det kan stå så 
här: ”Här har ni en Glad Charmig & Skön skånetös. Bor i härliga Götet sedan 6 år tillbaka och 
här stormtrivs jag”. (Kvinna, 25 år). De flesta i åldersgruppen studerade men har även ett arbete. 
De skriver om vilka yrken de har eller på vilket program de läste på högskolan eller universitet. 
De tar även upp deras framtidsplaner och inom vilket område de hade tänkt göra karriär.  
 
8.2 Kvinnors önskemål om det andra könet 20-30 år 
 
Kvinnorna i denna åldersgrupp skriver att de är ute efter kärleksruset. De söker snälla, trygga, 
stiliga, målmedvetna, stabila, ärliga, äventyrslystna män som har humor. Två av de tjugo kvinnor 
beskriver vilken typ av killar de gillar utseendemässigt. Resten har mer krav på de 
”känslomässiga” djupa planet. De flesta beskriver varför de är på nätdejtingsidan. En kvinna 
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skriver ” Är väl här för att lära känna lite nytt folk runt omkring och förhoppningsvis kanske 
även HAN man vill somna med, vakna med, diskutera med, resa med javisst… viktigaste av allt 
leva med… Dyker upp och tar mig med storm…”. (Kvinna, 28).  Något som förekommer ofta är 
att kvinnorna söker någon som gärna diskuterar och konverserar. Enligt vissa tjejer bör männen 
vara sociala, romantiska och stabila. Kvinnors önskemål i den här åldersgruppen är formulerat 
utifrån vilket slaggs förhållande de är ute efter varierade. Citaten nedan är exempel på önskemål: 

 
Jag söker väl som alla andra den stora kärleken, en mysig, glad, envis man med tålamod 
och en varm famn.  Vill bli tagen med storm helt enkelt. Skulle jag få välja så vill jag ha 
en man med ett hårt yttre (badboy stil) men med en mjuk insida. Det är nått som 
attraherar mig mycket, old school, tatueringar och rock & roll... mums! Marrie me” 
(Kvinna, 20 år). 

 
Jag önskar att hitta nån som är ärlig, kärleksfull, nån som kan umgås med vänner o 
familj samt någon som gillar att mysa i soffan med ett glas vin och god mat eller gå ut o 
ta en öl på krogen. Jag skulle gärna vilja hitta nån som inte ger upp så fort det blir 
jobbigt. Jag litar på magkänslan och är 100 % trogen”. (Kvinna, 29 år).  

 
Min drömdate är med en vacker man som ser mig. Jag söker en man som är trygg o 
stabil. Om jag ska vara helt ärlig så har jag en tendens att attraheras av det där exotiska 
utseendet. Insidan är så klart det absolut viktigaste, men en flicka har väl rätt att få 
önska”. (Kvinna, 24 år).  

 
En kvinna skriver så här: ”Söker någon som kan förgylla mina dagar med det där lilla extra, 
någon som får mig att skratta och som gillar att munhuggas på ett kaxigt men härligt sätt! Och 
om du även besitter egenskaper som lång, snygg, charmig, trevlig, omtänksam, ärlig, humoristisk 
och händig kille så tycker jag du ska skriva en rad till mig”! (Kvinna, 26 år). En av kvinnorna 
valde även att skriva i sin profil vilka egenskaper hon inte föredrog när det gäller det motsatta 
könet.  
Exempelvis skriver en kvinna vilket arbete det motsatta könet skulle ha, eller att de helst skulle ha 
gemensamma intressen att inte ha för olika fritidsintressen, eller levnadsätt målmedvetna och veta 
vad de vill. En av tjejerna skrev så här: ”Jag söker en självsäker kille, som vet vad han vill med 
Livet och ha ett bra Yrke, som han brinner för. Han ska vara; Trevlig, Snygg, Sportig, Charmig, 
Humor, Nöjeskille med Klass på sin stil, givmild och generös”. (Kvinna, 22 år). De flesta kvinnor 
i den här åldersgruppen visste vad de söker, vilka egenskaper en man de hade velat ha ett 
förhållande med skulle ha. Det fanns även en som bara var ute efter lite skoj, inget seriöst 
förhållande då eller en nystart i livet.  
 
8.3 Kvinnor mellan 30-40 år presenterar sig själva 
 
De flesta kvinnorna beskriver sig som en schysst skönhet. De beskriver sig utifrån adjektiv 
ödmjuk, charmig, mysig lugn, och söt. Kvinnorna i denna åldersgrupp satsade på att skriva 
egenskaps rika profiler. De påståendena som kvinnor skriver mest var trevliga, spralliga och 
aktiva. En av kvinnorna skrev att hon är ” enkel och trevlig tjej som har nära till skratt” (Kvinna, 
26). De flesta beskrev hur de saknade ”drömprinsen”. En av kvinnorna skriver att hon är stor 
och vacker. Ingen av kvinnorna skriver vad de jobbar med eller om de studerar. Några av 
kvinnorna satsade på en beskrivning av sina favoritaktiviteter. Det som var mest populärt att 
syssla med inom åldersgruppen var att resa, umgås med familjen och vännerna, mysa i soffan. Tre 
av kvinnorna skrev att de gillar att gå på krogen. De flesta hade barn som de gillade att umgås 
med.  En av kvinnorna ger en opersonlig bild av sig själva då de skriver ”är en vanlig tjej”. Sedan 
finns ju de kvinnor som skriver även utförligare om sina egenskaper, sin personlighet och sina 
intressen.  
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Finnes: Glad, charmig och humoristisk tjej från Götet som älskar att ha mycket om sig 
och kring sig. Lite blyg i vissa sammanhang, men ofta väldigt social i mindre sällskap. 
Reser ofta, både längre och kortare resor, det är ofta miljöombytet som ger mej en kick! 
Åker gärna och ser på konserter eller shoppar i nån storstad, men kan njuta lika mycket 
av att bara ligga och slöa på en strand. Stor musikälskare. Vad jag lyssnar på är 
beroende på dagsform och humör, men har mina favoritgenrer som jag är mer insnöad 
på än andra... Hiphop⁄r'n'b, jazz och hårdrock har jag dock generellt väldigt svårt för... 
Älskar Singstar – dueller är svårslagen. Extremt ointresserad av sport... kan liksom inte 
hur jag än försöker intressera mej för sportresultat, elitseriematcher och liknande... 
(Kvinna, 31 år). 
 
Här är jag! Charmig tjej som passerat 35-strecket för ett par år sedan (jag vet, det kan 
man aldrig tro..?!). Bor i TYRESÖ utanför Stockholm med mina två tonårs barn. Är 
helt nöjd med de två, och vill inte ha fler. Har just gått ur ett långt förhållande och är 
nog mer sugen på att träffa och lära känna nytt folk än att hoppa in i ett nytt 
förhållande. Kanske, sitter jag mest här för att slå ihjäl lite tid, just nu..... Men man vet 
ju aldrig vem som dyker upp. Chansen är mycket större att jag svarar dig om du har bild 
ute.... Hårt men sant. Annars kan jag ta bort mina så får vi se om jag fortfarande får 
mail. Om jag inte svarar dig så kan det bero på att mitt internet strular (?) Eller att jag 
helt enkelt inte är intresserad av olika anledningar. Är inte heller intresserad av att vara 
din äldre lärarinna när det gäller sex, (fasen, min dotter är 16 år) eller att sitta och 
sexchatta. Inte heller av att vara ditt vänsterprassel (Kvinna, 35 år). 
 

 
Kvinnor i åldersgruppen visste tydligt vad de ville, och vad de inte ville och det kommer även 
fram hur de är och fungerar som personer. De är inte rädda om att skriva mycket om sig själva. 
De engagerar sig att skapa bra profiler på sajten. De väljer att skriva vilka slaggs män få kontakta 
de och vilka inte bör göra det. De skriver vad de gillar/ogillar, hur de bor i lägenhet eller villa, 
vilka filmer och böcker är deras favoriter. De allra vanligaste fritidsintressen hos kvinnor i 
åldersgruppen är att umgås med familj, syskon och vänner, lyssnar mycket på musik, tränar 
regelbundet, tycker om att göra det som hör årstiden till, gillar att vara ute, shoppa, äta ute, fika 
med vänner, promenera, tittar på tv och annat roligt. En av kvinnorna skriver om vilken hår och 
ögonfärg hon har, även kroppslängd och kroppsbyggnad. Profilerna är väldigt detaljrika, där 
möjligheten är stor att skapa sig en bild av människan, hur denna är, vilken personlighet den har 
och utseende, men även annat som om de har barn eller inte och i fall de vill ha barn i framtiden.  
  
8.4 Kvinnors önskemål om det andra könet 30-40 år 
 
Det skiljer sig lite mellan kvinnorna i denna åldersgrupp vilken typ av män de önskar. Det som 
uppskattas var pratglada, charmiga, händiga och kreativa män. En kvinna skriver att hon har en 
tendens att falla för blåögda söta brunhåriga killar i hennes egen ålder och gärna med rufsig frisyr. 
En utav kvinnorna skriver att ” Jag är inte ”sugen på lite sex” med nån 50-taggare utan bild och 
presentation. Ska du ha nån chans hos mig bör du vara hyfsat jämnårig, välformulerad i tal och 
skrift och dela mina värderingar.” (Kvinna, 38). Denna kvinna ger en mycket detaljerad 
beskrivning av vad hon söker. Flera av kvinnorna betonar att de inte är ute efter sex utan de 
flesta vill uppleva den stora kärleken. Flera efterfrågar män med liknande intressen och 
värderingar. Humor, ärlighet och skratt är det som framkommer oftast. Enligt vissa kvinnor bör 
männen vara beskyddande. Humor och omtanke är viktigast när nätdejtare letar partner.  
Omtänksamhet är den viktigaste egenskapen hos en partner. Därefter kommer humor. Det finns 
inga givna svar på vad som ska finna med i en nätdejting profil. Den kan vara uttömmande eller 
kort eller rakt på sak. Det viktiga är att den ger känsla för vem du är och att den fångar 
uppmärksamheten hos intressanta människor som du vill dejta. Men en tumregel är att det är bra 
att berätta; vem du är, något av dina intressen och/ eller värderingar i livet, vem du vill träffa. 
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Jag söker ett seriöst, förhållande, har lekt klart & det har du också! Du har tid & vilja att 
lägga ner på ett förhållande. Inte rädd för ”commitment.” Det är viktigt att träffas ILR 
efter kort tid & känna efter den ”verkliga” kemin. Du är mycket mogen, målinriktad, 
vet vad du vill. Dina ord och handlingar går hand i hand. :-)Trygg i dig själv & en realist. 
Du bjuder gärna på dig själv är mycket ödmjuk & snäll. Du är utåtriktad, social har lätt 
för att ta kontakt med folk. Nyfiken på livet, inte rädd för att ta för dig & är konsekvent 
och ansvarsfull! Du är en gentleman. Du är intresserad⁄tycker om att utvecklas som 
person, prova nya saker & har empati för andra. Jag tror på att ens partner ska vara ens 
bästa kompis ”soulmate” man kan dela allt med. INGEN BILD, INGET SVAR!  
(Kvinna, 33 år). 
 
 
Är du ärlig, rak och dig själv i alla lägen kommer jag troligtvis att trivas i ditt sällskap. 
Skulle det sen utvecklas till något seriöst, tar jag trohet för givet. 
Viktigt är också att du kan⁄ vågar visa vad du känner. Kan ju inte läsa dina tankar... 
Orkar inte med killar som har ett så stort bekräftelsebehov, att de måste ha ett "gäng" 
tjejer på gång, för att de ska må bra.Är här för att träffa något seriöst, och inte något 
strul, kanske ovanligt men sant. Och envis som jag är kommer jag inte ge mig förrän jag 
hittat den som jag inte kan⁄vill leva utan...Sen om han finns här eller inte, det visar sig. 
(Kvinna, 38 år). 
 

De flesta kvinnor skriver att de är ute efter seriösa förhållanden och kärleken. De ska ha båda 
fötterna på jorden, humor vara självständiga och våga bjuda på sig själva. De vanligaste som 
förekommer är att de söker någon som sätter familjen främst här i livet och någon man kan dela 
vardagen med, både positiva och negativa saker. Att bilda ihop familj med någon, uppleva nya 
saker med, någon som man kan lyssna på musik med. En kvinna skriver så här: ”Vill hitta killen 
som jag kan kramas med i soffan efter en jobbig arbetsvecka, hitta på roliga saker i hop med, 
skratta med”.(Kvinna, 35 år). Gemensamma fritidintressen är viktiga att kunna hitta på saker 
tillsammans som resa, shoppa, träffa vänner eller bara mysa i soffan och ta långa promenader. 
Men det finns även kvinnor som skriver att det inte vill binda sig och ha fasta förhållanden, att de 
inte vill ha barn eller att mannen helst inte ska har barn. Många skriver i sina profiler tydligt vad 
de vill och inte vill att det motsatta könet ska ha eller inte. Och för en del är det oviktigt.  
 

8.5 Män mellan 20-30 år presenterar sig själva 

Män i åldern 20-30 år väljer att beskriva sig med substantiv som exempelvis är en slacker, en 
trevlig kille, en gentleman, en skön typ, en skönhet, en snygging. Det är många av killarna som 
skriver en utförlig ”presentation” av sig själva. De flesta män beskriver sig själva med positiva ord 
som skötsam, noggrann, otroligt social, snäll, charmig teknisk mm. En av männen skriver så här i 
sin profil ”Som person beskrivs jag ofta av mina vänner som glad, positiv, lojal, 
förtroendeingivande, empatisk, kärleksfull och med sunda värderingar. (Man, 27 år). Det 
framkommer även vad de gör på fritiden, hur sociala de är och vad de har för sysselsättning. 
Nästan ingen av männen skriver i sina profiler om sina dåliga eller negativa egenskaper. De 
skriver gärna vad de jobbar med.. De flesta jobbar, och det är två utav dessa tjugo som studerade. 
Karriär är 084028853 för de flesta män väldigt viktigt att ta upp i sin profil. En man väljer att 
skriva så här om sitt arbete: ”Jobbar som IT konsult. Jag trivs med mitt jobb men siktar alltid 
framåt och vill utveckla mig själv. Jag har höga ambitioner och vill göra karriär. Men jobbet är 
långt ifrån allt i mitt liv”. (Man, 28 år) De flesta männen är intresserade av träning, sport, resor 
och filmer. Socialt umgänge med vänner och familj är något som de flesta har under sina 
fritidsintressen. Alla skrev vilken längd och hårfärg de hade i profilen under mallen. Det var fem 
av de tjugo som skriver utförligare om sitt utseende. En av männen uttrycker det så här ” Är väl 
som de flesta andra människor, glad, snäll trevlig och så vidare utåt sett. Lite fundersam och 
eftertänksam inåt. Alla har sina små demoner”. (Man, 24). Män i den här åldersgruppen hade 
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användarnamn som exempelvis heter de allt från a.super.guy, all_that, han24 och indirekt. Även 
männen valde oftast att inte ge ut sitt riktiga namn som användarnamn. 

Musiken kan jag inte leva utan och den upptar en stor del av min fritid just nu. Spelar 
själv flera olika instrument, mer eller mindre bra. Lyssnar också mycket på musik och 
går mer än gärna på konsert. Retar mig fortfarande på att jag inte bokade de där 
Winnerbäckbiljetterna innan de tog slut!! Han är en av favoriterna, vilket rubriken 
kanske redan avslöjat =) Annars blir det mycket Kent, Coldplay, Travis, Bo Kaspers, 
Anna Ternheim mm. Lyssnar egentligen på det mesta, bara det ger mig något. Träning, 
idrott och friluftsliv är andra saker jag absolut inte skulle kunna vara utan. Är lite av en 
träningsfreak, men har svårt att bestämma mig för vad jag ska satsa på. Just nu blir det 
mycket tid på cykeln och i gymmet. (Man, 26 år) 

Jag är en rätt så skön kille på Bondegatan på Södermalm. Kom till stan för att plugga 
för 8 år sen, fattade tycke för stan och nu så börjar jag faktiskt känna mig riktigt hemma 
här (egentligen är jag lantis uppvuxen i den värmländska myllan). Ingenjör i grunden 
men nu jobbar jag med något helt annat. Är väl rätt så ambitiös men samtidigt en riktig 
livsnjutare som gärna softar vid en grill med några öl och bästa vännerna, eller utforskar 
något avlägset hörn av världen. (Man, 27 år) 

Män i åldersgruppen skriver inte mycket om sina dåliga, personliga egenskaper eller vanor. Många 
skriver utförligt vart de hade rest eller vart de bor just nu. En man skriver i sin profil att: ”Jag 
älskar att resa, har varit runt en hel del och åker gärna på både vintersemester för lite 
snowboarding och till solen för att päsa i solstolen varvat med bungy jump, surfing, dykning eller 
nåt liknande. Älskar äventyr o galna påhitt.” (Man, 22 år) 

8.6  Männens önskemål om det andra könet 20-30 år 
  
De flesta män i denna ålder skriver att de är ute efter en date IRL (date in real life). De söker 
tjejer som är kramgoa, snälla, seriösa, trevliga och självständiga. Vissa skriver hur de vill att 
kvinnorna ska se ut. De använder ord som slanka, lång hals, elegant och vacker.  En av männen 
beskriver hur lång han vill att kvinnan ska vara ” Av ergonomiska skäl bör jag träffa ngn som är 
1,70 eller längre. Alternativet är att du pratar högt eller hoppar högt. (sliter att böja sig ner hela 
tiden)”. Det är inte alla som beskriver vilket utseende de vill att kvinnorna ska ha. Utav de 20 
männen så har de alla något krav, en av männen skriver så här ” Du bör gilla att röra på dig.. 
behöver inte vara i gymmet sex dagar i veckan utan det kan vara långa promenader på 
Djurgården eller nått”. En annan uttrycker det så här ”) jag söker dig som är trygg i dig själv och 
söker klara mål. Det behöver inte betyda att du siktar på att bli VD eller något annat stort utan 
det kan vara den lilla resan som du så länge har sett framemot”.(Man, 30 år). De flesta beskriver 
ganska tydligt vad de vill ha och inte ha. En av männen skriver att den viktigaste egenskapen hos 
en partner är att hon kan få honom att skratta. Det är vanligt förekommande att de gillar tjejer 
med humor. En av männen skriver så här i sin profil: ”Jag söker en glad, kramgo, seriös och snäll 
tjej som accepterar mig för den jag är, och som ej ränner på krogen oavbrutet.” (Man, 27 år). En 
annan man skriver: 
 

Jag söker en självständig tjej med egna intressen som står stadigt på jorden. Ärlighet och 
tillit uppskattas mycket. Du bör väl kanske inte vara så jättelång, mäter själv 172 cm 
över jordskorpan men å andra sidan har jag inte så mycket emot om du är några 
centimeter längre än mig. Bara du tycker att det är okej att jag är lite kortare. Alla är vi 
olika som människor, olika kvalitéer och så vidare. Var dig själv. Gillar du 
gastronomiska upplevelser? Sitter du gärna och pratar bort en hel kväll⁄natt med en 
över en flaska vin? Skriv en rad eller gärna flera så hörs vi säkert av! Jag är ju inte låst 
vad gäller intressen eller bostadsort, vill gärna se något nytt och lära mig nya 
saker...(Man, 27 år) 
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Vad jag söker här är en tjej med utstrålning och charm, någon som har begge fötterna 
på jorden och hjärtat på rätt ställe. Vad gäller mig själv så kan ni gärna fråga på om ni 
undrar över något, men bild är ett måste då jag vill se vem jag skriver till! om jag får 
önska en tjej till drömmen så ska hon vara stark som person, ha mycket humor, ett 
arbete(!), ha snälla föräldrar och sist men inte minst ha andra framtidsplaner och 
ambitioner än att ruttna bort i en lägenhet i någon förort, ja just det, jag vill ju bli kär 
förstås, mycket viktigt! (Man, 29 år) 
 
 

Tretton av tjugo män vet exakt vad de letar eller vill att det motsatta könet ska ha för egenskaper. 
Egenskaper både utseendemässigt och karriärmässigt är viktiga. De är inte kravlösa. En av 
männen skriver så här: Gillar självsäkra, roliga, trygga, vältränade, vackra, smarta tjejer … finns 
du … skriv gärna”. Inget foto = förmodligen inget svar…” (Man, 30 år). En annan yttrade sig så 
här: ”Söker en tjej som tar mig för den jag är och som vet vem hon själv är.  
Vad det gäller utseende så föredrar jag brunetter före blondiner, och tjejer med lite former 
framför spetor... men, men man kan ju ändra sig, det vill säga att personlighet går före utseende, 
men det är klart att man faller en viss del för det yttre”. (Man, 21 år). Så här skrev en utav de 
tjugo män: ” Tjejen jag söker ska först och främst vara intelligent, och gärna pratsam. Hon skall 
ha en egen vilja och stå på sig. Hon ska helst vara tobaksfri. Ålder är mindre viktigt, jag ser mest 
till hur personen ifråga är till sättet. Utseende är inte heller det viktigaste för mig, men den jag vill 
ha bör ta hand om sig själv. Hudfärg är totalt oviktigt, trots min rakade skalle. 
Du ska helst bo i eller i närheten av Västerås. (Uppsala, Stockholm, Örebro går utmärkt) 
Jag vill ha dig som söker efter ett seriöst förhållande. Jag är inte ute efter tillfälliga flörtar”. (Man, 
29 år). Men sedan finns det ju även de som sökte snälla, omtänksamma, glada, positiva kvinnor 
utan att tillägga alla dessa utseende eller karriärmässiga krav. 
 
 
8.7 Män mellan 30-40 år presentera sig själva 
 
De flesta männen beskriver sig som trevliga, hjälpsamma, trygga, romantiska och omtänksamma, 
enormt nyfiken, påhittiga, charmiga, unika, intelligenta, spännande, humoristiska, välutbildade, 
händiga, snygga, omtänksamma, världsvana, trygga, sociala, sexiga och dessutom väldigt ödmjuka. 
En hel del av männen tyckte att de var humoristiska personer. Männen nämnde sina karriärer och 
vad de sysslar med på fritiden. En av männen beskriver sig så här: ”En gentleman, livsgod, 
trevlig, romantiskt ärligt ja hela kittet reko kille med gigantiskt hjärta och värme.” ( Man, 36 år). 
En av männen skriver om sina tidigare förhållanden.  Det är snälla, trevliga och trygga män som 
framkommer i de här presentationerna. Majoriteten av männen i denna åldersgrupp skriver att 
ärlighet är viktigt. Männen är måna att ge en positiv bild av sig själva. Det kommer nästan aldrig 
upp att männen har negativa personligheter. 
 

Här finns en med stort hjärta, före detta egenföretagare, illustratör, grafisk 
experimentör, problemlösare (även skapare), foto-, cykel-, dyk-, vattenleks-, dator-, 
människo-, alltmöjligtintresserad, kreativ, faktiskt med humor, leende (oftare o oftare), 
blåa ögon, ibland poetisk, händig, hundälskande, 37 årig kille eller gôbb! Jo.. boende i 
Karlskoga.. så.. jag är nu inte perfekt! Där, nu var det sagt (Man, 37 år). 
 
 
Här finns en nybliven 40 årig egenföretagare, med en dotter på 8 som bor hos mig på 
halvtid, vi bor i ett hus i Mölnlycke som vi trivs jättebra med! Gillar att gå i affärer och 
kika på kläder eller möbler även att gå hand i hand på Ikea funkar, men allt är givetvis 
roligare om man är två!..ser så konstigt ut att gå och hålla sig själv i handen. Gillar att gå 
på långpromenader i skog och markvi spelar bägge två även lite innebandy, dottern i 
pixbo, redfox och är jätteduktig på somrarna blir det en hel del med grillkvällar på 
altanen med goa vänner! vi är båda två rätt så hemmakära så krogen blir det inte spec 
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ofta, men gärna en kul kväll hemma hos någon vän ,med öl o vin o mycket skratt o stoj  
älskar att äta ute på någon mysig lugn restaurang, med den man tycker om! 
vi gillar att resa till framförallt varmare länder för sol o bad ....försöker att komma iväg  
1-2 ggr om året, det funkar som härlig avkoppling! Skidresor är inte heller fel! Nu ska 
det börjas att planera för husbygge, ska bli kul men jobbigt innan det blir klart ... 
skulle även jätte gärna ha ett barn till ,innan man blir för gammal. (Man, 40 år) 
 
 

Det är olika nästan från man till man när det gäller skriva profil, och hur de skriver om sig själva, 
Väldigt individuellt i den åldersgruppen. Vissa skriver utförliga presentationer där det 
förekommer allt om dem som framtidsplaner, vilket arbete de har, var de bor och vad de gillar. 
Fem av männen skriver så här i sina profiler: Kommer ifrån en stad strax söder om Göteborg 
och är 31 år. Jobbar som elektriker så att jag kan få pengar till fritid. När jag inte är på jobbet så 
blir det lite innebandy, squash, film och en öl eller två. Går gärna på krogen en lördag men kan 
också vara hemma och mysa framför en bra film. Älskar att åka båt, när vädret tillåter. På 
sommaren blir det många dagar ute på havet med en del vattenskidåkning. Att ta en kall öl på en 
uteservering är aldrig fel heller. På vintern blir det ett antal turer till fjällen för att åka skidor 
(Man, 31 år). Det kommer fram i profilerna att männen i åldersgruppen känner rätt bra till sig 
själva, de vet vilka de är som personer. Vissa skriver mer om sig själva andra mindre, det är 
individuellt. De skriver att de är ärliga, snälla, omtänksamma och lugna men ibland spontana, 
påhittiga och busiga. Vågar diskutera och behöver inte alltid ha rätt jämt. Mat och vin är ett stort 
intresse, har inte sällan middagar och vinprovningar med vänner. Gillar spontana påhitt av 
uppskattning och ger gärna tillbaka med samma mynt skriver (Man, 38år). En av dem beskriver 
sig som en skön och sexig älskare. De skriver vilken musik de gillar, filmer de tittar på och vilka 
böcker de läser. Många är naturälskare, fritiden tillbringar de helst med aktivitet som fiske, golf, 
biljard eller bara ta en promenad.  
 
 
8.8 Männens önskemål om det andra könet 30-40 år 
 
Männen i denna åldersgrupp var mest ute efter kärleksruset och stadiga förhållanden. De sökte 
kvinnor som är snälla, trevliga, ödmjuka, omtänksamma, ärliga. En av männen skriver att han 
inte var ute efter skoj. En annan han ”Är INTE på jakt efter blivande fru” (Man, 33 år). En 
skriver så här: ” Tjejer vad faller jag för hos en tjej… vet inte faktiskt inte, kan nog ofta vara en 
blick ett leende eller bara något som klickar, ibland känns det bara rätt. Jag är nog lite svag för 
rödhåriga och naturliga tjejer” (Man, 39). Idealkvinnan hos de flesta men ska vara ”naturlig” det 
framkommer inte vad det innebär. De har inte direkt några specifika önskemål på utseende. 
”Visst är det intressant hur vi fungerar när vi är på dejtingsajter?” (Man, 31 år). Två av männen i 
denna åldersgrupp ville också att kvinnorna skulle dela deras intressen. Det förekommer även 
roliga eller ovanliga önskemål om det andra könet. En man skriver så här söker en trevlig söt tjej 
som gillar att shoppa och som gillar inredning, kläder och familjeliv ska bli spännande att se om 
du finns här, som får min mage att pirra så där himla skönt och hjärnan bara tänker på dig!! 
(Man, 40 år). En utav männen skriver att han trivs bäst i sällskap med tjejer som är trygga i sig 
själva. Uppskattar omtanke och gillar tjejer som kan ta för sig. I ett förhållande är tillit och 
ärlighet viktigt, men det är minst lika viktigt att kvinnor har ett socialt liv vid sidan om, allt ska 
inte kretsa omkring partnern.  
 

Sökes: Tjej som är stabil och trygg i sig själv. Har inga krav på att du ska vara perfekt, 
för det är jag långtifrån. Är du bra på att vara just den du är så kan det inte bli bättre! 
Däremot fixar jag inte att du röker. Skratta är bland det viktigaste i livet! Så kan vi 
skratta mycket tillsammans och du också tror mer på personkemi än att passa in i olika 
checklistor, droppa i så fall ett mail! (Man, 30 år) 
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Jag söker en tjej med båda fötterna på jorden. En som vill bli bortskämd med mycket 
kärlek, ömhet och omtanke. Spelar du golf eller har ett stort idrottsintresse ses detta ej 
som en nackdel. Gillar du härliga söndagar i soffan med 3, 4 bra filmer lika mkt som 
att promenera vid Eriksberg. Sitta vid brygga med en glass i handen o titta ut över 
hamninloppet. Ta långa promenader med tillhörande picknick i ryggsäcken. Tveka inte 
utan hör gärna av dej då. Jag söker inte nån jag kan leva resten av livet med. Jag söker 
nån jag inte kan leva resten av livet utan. (Man, 35). 
 

Önskemålet om det andra könet varierar från man till man. En man skrev i sin profil hur han vill 
att den framtida partnern ska se ut. Hon ska ha långt brunt hår, bruna ögon och kroppen ska ha 
former. En annan skriver att utseendet är viktigt, för att man ska tycka om varandra och 
varandras utseende men personligheten och vad människan gör i livet är även viktigt och det 
visar hur hon är. För dem flesta männen är det viktigt att hitta kärleksruset och bli förälskade. 
Men det finns även de som skriver att de inte har några förhoppningar om det andra könet, det 
blir helt enkelt som det blir. Finns även de som inte vill binda sig och bara vill dejta utan några 
krav alls. Speciellt de som precis avslutat ett förhållande. En skriver även att det är svårt och 
skriva ner på Spray hur just den kvinnan ska vara. ”Är du även spontan så är det heller inget 
problem, men om du lika gärna vill tillbringa en kväll eller två i soffan och kolla på weeds eller en 
skräckis så kan jag inte klaga över det. Du får gärna ha en restarm som det rycker i några gånger 
om året, Boracay lika gärna som Göteborg eller Paris, bara man kommer iväg på lite äventyr”. 
(Man, 33 år). Många vill träffa kvinnor som dem kan göra saker ihop på fritiden. Dem skulle vara 
spontana och inte rädda för gemensamma äventyr. 
 
 
 
 
9. Analys 
 
 
                             Kvinnors och Mäns önskemål om det andra könet 20-30 år 
 
 
 
 
 
 
               Söker snälla,  
 
 
                     Kvinnors och Mäns önskemål om det andra könet 30-40 år 

 
 
 
 
 
 

Söker: snälla, trygga, 
stiliga, målmedvetna, 
stabila, ärliga, 
äventyrslystna män som 
har humör. Trevlig, snygg, 
sportig, charmig, givmild 

    
 

Söker snälla, kramgoa, 
seriösa, trevliga och 
självständiga kvinnor. 
Slank, elegant, trevlig som 
får en att skratta. Även 
tjejer som gillar olika 
sportaktiviteter och vet vem 

  
 

Pratglada, charmiga, händiga 
och kreativa män söks. Manen 
bör vara hyfsat jämnårig, 
välformulerad i tal och skrift 
och dela samma värderingar. 
De flesta kvinnor betonar att 
de inte är ute efter sex, utan de 
flesta vill uppleva den stora 

 
 

Männen söker efter kärleksruset 
och stadiga förhållanden. De söker 
kvinnor som är snälla, trevliga, 
ödmjuka, omtänksamma, ärliga. 
Männen vill att kvinnorna delar 
deras intressen. Söker en trevlig 
och söt tjej som gillar familjeliv. 
Nån som får magen att pirra så 
där himla skönt och hjärnan 
tänker bara på dig. 
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Ovanstående fyrkanter visar kvinnor och mäns önskemål av det motsatta könet. 
 
Medlemmarna på dejtingsajten Spraydate skriver öppet om sina livssituationer, personligheter och 
drömmar. Vi kan se att det varierade ganska mycket om de väljer att ha ett foto i den personliga 
profilen eller inte. Det tolkar vi som det som de som är utan foto kanske vill visa upp sin 
personlighet istället för utseendet. Men då ökar misstänksamheten som väcks när en person inte 
har ett foto. Hur man presenterar sig verkar vara ett viktigt kriterium för att ta kontakt med andra 
medlemmar på dejtingsajten. Individen lägger ner mycket tid och energi på sin personliga profil 
för att visa tydligt ”vem man är”. En intressant aspekt av samspelet på internet är hur individer 
presenterar sig online. Genom självpresentationen försöker de att kontrollera och styra den 
information som ligger till grund för andras intryck. Överlag är det väldigt tillrättalagda 
presentationer som förmedlar en oproblematisk bild av vem personen är. Utifrån Goffmans 
resonemang om självpresentation kan man utgå ifrån att medlemmarna på Spraydate med hjälp 
av intrycksstyrning försöker uppvisa en så fördelaktig bild av sig själva som möjligt, sitt idealsjälv 
(Goffman, 2004). Kvinnor använder i större utsträckning adjektiv om sig själva medan män i 
huvudsak identifierar sig utifrån vad de gör. Medlemmarna efterfrågar seriösa relationer i sina 
presentationer. Giddens menar, att från det faktum att vi från födelse till död är inbegripna i 
samspel med andra människor påverkar våra personligheter. Alla människor utvecklar en identitet 
och förmåga till självständiga tankar och handlingar under socialisationen. Den personliga 
identiteten handlar om en utvecklingsprocess genom vilken vi formulerar en upplevelse av oss 
själva som unika varelse som har unika relationer till omgivningen. Den personliga identiteten 
bygger på den symboliska interaktionismen. Individens samspel med omvärlden bidrar till att 
skapa eller hans eller hennes upplevelse av sig själv. Enligt symboliska interaktionismen är 
identitet individens uppfattade sociala placering. Både i förhållande till andra, vad individen säger 
till sig själv att den är och det individen försöker kommunicera till andra. Social interaktion är 
enligt Goffman (2004) som att spela en roll på en teaterscen. Självpresentationen förmedlar vem 
man är eller vill vara (Goffman, 2004). Identitetsbegreppet uppvisar inom sociologin många olika 
aspekter och kan analyseras på flera sätt.  Identiteten rör de uppfattningar människor har om 
vilka de själva är och vad som är viktig och meningsfullt för dem. De uppfattningarna formas på 
grund av vissa egenskaper som är viktigare än andra orsaker till mening. De främsta 
identitetskällor är kön, sexuell läggning, nationalitet eller etnicitet och vilken samhällsklass 
människan tillhör. Individerna bakom profilerna hade en klar uppfattning om vilka de är och de 
vilka personligheter och identiteter de har. Kvinnorna beskriver sig utifrån adjektiv. De mest 
framträdande är, glad, positiv, social, trevlig, pigg, öppen, snäll, ärlig, omtänksam, kramig, rolig. 
En av kvinnorna beskriver sig själv så här ”Jag är snäll, social, utåtriktad och självständig. Har 
även mina intelligenta dagar, kan vara både rolig, rättfram, flirtig, charmig och vass i käften. Är 
väl lite smått trött på singellivet, men vi får se vart det bär… Det blir som det blir helt enkelt… ”. 
          Medlemmarna var ute efter någon de har något gemensamt med t.ex. fritidsintressen eller 
aktiviteter. En medlem uttrycker så här: ”Söker likasinnad tjej, någon att umgås med, någon att få 
skratta tillsammans med. Gärna någon som delar mitt musikintresse”. 
     Både könen beskrev sin kropp. De flesta beskrev också sin längd och vikt . ”Jag är: Stor 
Vacker (säkert för någon iaf) Kvinna, xl i kläder 176 cm Gröna ögon Mörkblont hår”. Vi märker 
att utseende har en viss betydelse i vårt material .  Att man inte skriver något om andras utseende 
behöver inte nödvändigtvis betyda att det är oviktigt. Istället kan det vara så att man undviker det 
av rädsla för att uppfattas som ytlig. Nästan alla definierade de typen av personlighet som de var 
attraherade av.  Detta är ett exempel ” Söker en mogen man och då menar jag inte ngn "gubbe" 
utan ngn som vet vad han vill och är trygg i sig själv med mål och ambitioner, kanske redan 
uppnådda. Någon som tar hand om sig själv men inte manisk. Som har stort umgänge och 
intressen. Som har fantasi och kan vara romantisk”. En annan skriver så här:” Söker en pratglad, 
charmig kille som har nära till skratt och som förstår sig på ironi. Du får gärna vara händig, 
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kreativ och ha ett hjärta av guld, men utan att vara mesig och töntig.  Men det finns de som inte 
vet vad de söker heller. En man skriver så här:” Tjejer - Jag har ingen aning om vem eller vad jag 
söker här. Jag tror på öppna sinnen, helt enkelt. Överraska mig”. Enligt Giddens är 
självidentiteten inget specifikt drag, utan självidentiteten är självet så som det uppfattas av 
personen utifrån hans eller hennes biografi. Det levnadssätt som individen skapar har att göra 
med hur individen integrerar med andra människor. Andra människor tolkar den identitet som 
framställs, sällan ser de saker hos oss som inte är synliga för oss själva. De tolkar sakerna vi 
avslöjar och inte avslöjar om oss själva och ger dem olika innebörder och meningar. Vi får även 
respons av andra människor på den bild vi förmedlar medvetet eller omedvetet. Den kanske 
bekräftar den identitet vi önskar ha, eller så gör den inte det. Frågan är hur vi kan veta att den 
bilden ”stämmer”. Liksom Giddens kan vi även lägga märke till att individerna presenterar sig 
själva hur de vill bli uppfattade av andra t.ex. av det andra könet. 
Individens identitet rör de uppfattningar människor har om vilka vi själva är och vad som är 
viktigt och meningsfullt för oss. Identitetskällorna innefattar kön, sexuell inriktning, nationalitet 
eller etnicitet och samhällsklasser.  
 
 
10. Diskussion 
 
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för vilken information människor väljer, som 
använder dejtingsajten Spraydate, att lämna ut om sig själva i personliga profilen. Fokus riktas 
mot dejtingsajten Spraydate . 
         Under studiens gång har vi fått tagit del av en hel del lärorika erfarenheter kring fenomenet 
nätdejting. Det har i överlag blivit populärt med nätdejtingsajter där människor kan mötas.    
Omtänksamhet är den viktigaste egenskapen hos en partner. Därefter kommer humor. I 
presentationerna betonas ärlighet, trygghet, skratt och humor. De flesta männen beskriver sig 
som trevliga, hjälpsamma, trygga och romantiska. 
          Nätet har många fördelar, individerna kan själva avgöra med vem de ska ta kontakt med 
eller inte. På nätet ligger fokus vad medlemmarna skriver tycker och tänker. På dejtingsajterna 
kan man leta efter partner under vilken tid som helst på dygnet. Profilerna är en viktig del av 
nätdejtningen menar Hagberg. Det är precis som att göra reklam om sig själv. Det ska fungera 
som en marknadsföringplats. Det är som att göra en annons människor säljer in sig själva till 
personer de vill träffa. Det var fler kvinnor än män som beskrev deras klädstil det kan tolkas som 
att kvinnor är mer modeintresserade än män. Nästan alla profiler vi tittade på definierade 
individerna vilken personlighet de var attraherade av. Man hoppades på allt från romans, seriösa 
relationer till bara träffas i verkligheten utan vidare förhoppningar. Många kommenterade sitt 
utseende. Nästan alla kvinnor uppgav sitt civilstånd männen nämnde inte det lika mycket. Något 
vi lade märke till var att de yngre männen var mer utseendefixerade än de äldre männen. En man 
skrev att inget foto inget svar. Kvinnorna var mer detaljerande när de beskrev sitt utseende.        
Profilerna i alla åldergrupperna var antingen detaljrika eller så var det bara en liten text. Vi anser 
att profilerna utgör en viktig faktor när individerna lägger ut information om sig själva. Det 
underlättar när de letar efter andra människor och skriver så här: Jag söker en självsäker kille, som 
vet vad han vill med livet och har bra yrke som han brinner för. Detta gör att det blir lättare att 
hitta någon på sajten de man väljer bort det man inte gillar. En intressant sak vi märkte när vi 
utformade vår egen profil var att vi medvetet inte fyllde ut någon information. Men ändå så skrev 
männen till oss. Det var många som var nyfikna och vill veta mer om oss och vi bjöds in till olika 
chatt. Detta tycker vi är konstigt då vi inte heller hade ett fotografi på profilen. De flesta var 
online på söndagskvällarna men även kunde det hända att det var mycket folk på en vardag vid 
förmiddagen. Vi blev lite förvånade för de flesta jobbar vid den tidpunkten. Ytterligare en sak vi 
la märke till var att de flesta som använde dejtingsajten Sparydate var svenskar. Detta tolkar vi 
som att de inte är många med utländskbakgrund som använder Spraydate. Av de 80 profiler vi 
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undersökte så var det ingen med utländsk bakgrund som kom upp. När vi skapade vår profil 
valde vi att heta Lisa, detta kan ifrågasättas varför vi just valde ett svenskt namn och inte t.ex. 
utländsk detta gjordes omedvetet. Det är nu i efterhand vi har tänkt på det om vi hade varit på en 
utländsk sida så hade vi antagligen valt ett utländskt namn. Språket som användes på dejtingsajten 
skiljer i åldrarna. De yngre använde mer avslappnat språk de skrev slarvigt och ofullständiga 
meningar medan de äldre inte använde så mycket slangord vilket de yngre gjorde. De äldre skrev 
på ett vuxet sätt. Det tycks vara lättare att ljuga över nätet människor kan ”hitta” på sina profiler 
och utge sig för något de inte är. De kanske skriver något och utger sig för personer de inte vågar 
vara i verkliga livet, men som de hade velat vara och lever det istället genom nätet. Försiktigt som 
användare ska man vara och inte lite på allt som står i profilerna om den andra personen. 
Medlemmar som lägger ut fotografier har större möjlighet till att uppfattas som trovärdiga i och 
med att medlemmarna kan se hur de ser ut. Profiler utan fotografier kan uppfattas som mindre 
trovärdiga och oseriösa, man kan undra av vilken anledning de skapar profilerna. Så foto är 
bidragande faktor när individerna tar kontakt med andra.      
   Vi anser att vårt arbete har en bra reliabilitet eftersom vi klart och tydligt har redogjort för vår 
metod så att en utomstående forskare lätt kan reprisera vår undersökning. Även validiteten är bra 
eftersom vi hållit oss inom frågeställningens ramar och inte svävat ut med irrelevanta fakta.  
      Det har varit ett intressant ämnesområde att studera och vidare studier på området skulle 
kunna göras. Vi föreslår att man kan utföra en enkätstudie med medlemmarna på Spraydate.  
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