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SAMMANFATTNING 

 

I denna studie undersöks studenters sexual- och nätdejtingvanor och deras inverkan på 

psykisk hälsa. Mer specifikt studeras relationen mellan tillfälligt sex och nätdejting, samt hur 

dejting på nätdejtingsajter- eller appar påverkar studenters psykiska hälsa. För att mäta 

psykisk hälsa används The General Health Questionnaire 12 (GHQ-12), vilket är ett 

självskattat formulär som beskriver psykiskt välbefinnande och mäter psykiska reaktioner av 

påfrestningar. De teoretiska utgångspunkterna är centrerade kring modernitetsteorier, som 

förklarar hur samhället i senmoderniteten möjliggjort förändrade dejting- och sexualvanor. 

Studiens analys bygger på data insamlat genom en egenkonstruerad enkät. Utifrån Chi2-test 

kunde jag fastställa att det finns ett samband mellan tillfälligt sex och nätdejting. Resultatet 

av den linjära regressionen visar att kön har stort förklaringsvärde gällande uppsalastudenters 

psykiska hälsa. Kvinnor psykiska hälsa tenderade att vara sämre än mäns. De som uppgav att 

de under de senaste 30 dagarna haft sex med någon de känt kortare tid än en vecka, uppvisade 

ett högre värde på GHQ-12-skalan än de som svarade att de inte hade gjort det. Ett högre 

värde innebär ett sämre psykiskt mående.   

Nyckelord: nätdejting, sex, psykisk hälsa  
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1. INLEDNING 

 
Att träffa en tillfällig sexpartner eller en kärlekspartner för livet sägs aldrig ha varit lättare än 

i dag. Med internets intåg i dejtingvärlden finns möjligheten att välja och vraka, detta medan 

du sitter hemma i tryggt förvar och kan fatta ett välgrundat beslut - perfekt för dem som inte 

känner sig bekväma att ragga i krogmiljö. Dejting är inte längre något som behöver ta tid, det 

går många gånger lika fort att få kontakt med en potentiell kärlekspartner som det tar att 

klicka hem ett par nya skor på nätet, men en sållningsprocess är nödvändig. På olika 

nätdejtingplattformar finns det tusen och åter tusen tillgängliga singlar, varför inte avgränsa 

efter inkomst, yrke, etnicitet etcetera för att få den absolut bästa partnern för just dig? 

Riksförbundet för sexuell upplysnings (RFSU) undersökning Kådiskollen (2013) visade 

att 60 procent av svenskarna var positivt inställda till att träffa någon via internet, oavsett om 

det gällde tillfälliga sexuella kontakter eller en mer långsiktig relation. Undersökningen 

visade att nästan var tredje person i Sverige och Finland har använt internet för att söka efter 

en partner, dock var det få som använt nätdejting för tillfälliga sexuella kontakter – endast 13 

procent. Användning av nätet i syfte att hitta en partner/relation var däremot något vanligare 

– 28 procent bland svenskarna (RFSU, 2013, s. 30). I Kådiskollen från år 2016 (RFSU, 2016, 

s. 22) visade det sig att var tredje singel och var tionde person i en fast relation under det 

senaste året använt en dejtingapp- eller sajt och att majoriteten av användarna loggar in en 

gång om dagen eller mer. Andelen som använder plattformarna enbart för tillfälligt sex var 

ungefär samma som år 2013, runt var tionde person, vanligast är dock fortfarande att använda 

plattformarna i syfte att träffa en långsiktig partner.  

Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU menar att nätet har haft ”en otroligt stor 

betydelse för människors sex och relationer (RFSU, 2016, s. 22) och att det har underlättat för 

människor att träffas, men att det något överraskande inte går att finna belägg för att 

dejtingappar- och sajter ökar antalet sexuella kontakter i Norden. Undersökningen visar 

nämligen att en liten andel av singlarnas sexpartners under det senaste året har varit personer 

från dejtingappar. I de nordiska länderna uppger runt sju av tio singlar att ingen av deras 

sexpartners under det senaste året har varit människor som de träffat via dejtingapp. I Sverige 

svarade endast 9 procent av singlarna att fler än hälften av deras sexuella relationer varit 

resultat av dejting via andra digitala plattformar, vilket är intressant med tanke på att hela 51 

procent av singlarna i Sverige använder dejting- eller sexapp för att hitta en partner (RFSU, 

2016, s. 23).  
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Hur sexualvanorna bland unga ser ut i dag finns ingen aktuella data på, därför fattade den 

socialdemokratiska regeringen den 28 juli år 2016 beslutet att ge Folkhälsomyndigheten 

uppdraget, att genomföra en nationell studie på svenskarnas sexualvanor. Bakgrunden var 

regeringens mål om att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (SOU 

2017:47), där sexuell hälsa kopplas till bland annat psykiskt välbefinnande. Senaste gången 

en så pass omfattande undersökning gjordes var år 1996, sedan dess har endast 

undersökningar beställda av svenska tidningar eller undersökningar utomlands funnits att 

tillgå. Vikten av att täppa till kunskapsluckorna om sexualvanorna i Sverige var därför högst 

angeläget för den socialdemokratiska regeringen. I en debattartikel publicerad i Dagens 

nyheter den 28 juli år 2016 skrev dåvarande hälsominister Gabriel Wikström att dessa mindre 

studier pekar på att den genomsnittliga sexuella aktiviteten i Sverige har sjunkit och om så är 

fallet är det viktigt att utröna orsaken bakom detta. Vidare skriver han: ”sex, intimitet och 

närhet kan också vara viktiga aspekter av människans psykiska välbefinnande. Därför kan 

sexuell problematik i sig leda till sämre psykisk hälsa. Trots att psykisk ohälsa i dag är ett av 

våra största folkhälsoproblem är sex och samlevnad sällan någonting som lyfts när vi 

diskuterar psykisk ohälsa.” (Wikström, 2016, 28 juli).  

  Mycket har hänt sedan 1996, med internets intåg har människors vanor och beteenden 

förändrats; ständigt informationsutbyte och krav på att vara tillgänglig oavsett var man 

befinner sig genomsyrar de flesta människors vardag. Bland unga vuxna har sexual- och 

dejtingvanorna förändrats; från mer traditionellt dejtande till mer tillfälliga sexuella kontakter 

(Hosie, 2017). Har dejtingsajter- och appar då frälst oss med betydligt mer sex än tidigare? 

Mycket tyder på nej, snarare verkar det som att sexfrekvensen i västvärlden sjunkit över de 

senaste två decennierna och är nere på ungefär samma nivåer som 1967, alltså långt innan 

internets uppkomst (Röstlund & Hjertén, 2013). Samtidigt blir det allt vanligare att träffas 

genom nätdejting (MIT Technology Review, 2017).  

I ett inlägg på Nöjesguiden beskriver en anonym skribent tillfälligt sex som ”emotionell 

extremsport”, hon menar att sex aldrig har varit mer tillgängligt än i dag. Förtjänsten står 

dejtingapparna för, där hon väljer och vrakar av utbudet. Samtidigt är hennes inställning 

något ambivalent och hon har därför bestämt sig för att öva på att inte gå hem med någon på 

första dejten. Men hon är obekväm med långsamheten. Det traditionella, mer långsamma, 

dejtandet står i konflikt med det snabba och konsumtionshetsande nätdejtandet och hon 

avslutar inlägget med orden ”Det är inte så lätt, alltid” (Nöjesguiden, 2014, 21 oktober).  
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Just känslan av emotionell berg- och dalbana, eller en stark ambivalens inför förändrade 

dejtingmönster tror jag många bär på. Som Wikström (2016, 28 juli) skriver kan sexuell 

problematik leda till försämrad psykisk hälsa och många studier visar samband mellan att 

ingå i tillfälliga sexuella kontakter och just psykisk ohälsa (Garcia, J. R., Reiber, C., Massey, 

S. G., & Merriwether, A. M., 2012, s. 169). Existerar samma samband när mötet sker via 

nätdejting- eller dejtingappar?   

 

1.1 SYFTE 
 

Många hävdar att den mer traditionella dejtingkulturen bland universitetsstudenter i USA har 

fått ge vika för en hookup-kultur som går att definiera på följande vis: ”hook-up culture is 

defined as casual sexual contact between nondating partners without an (expressed or 

acknowledged) expectation of forming a committed relationship” (Heldman & Wade, 2010, 

s. 324).  

Går det att bekräfta att tillfälligt sex är vanligt förekommande bland universitetsstudenter 

i Uppsala? Går det att bekräfta att det finns en koppling mellan att ingå i tillfälligt sex och att 

använda sig av nätdejting? Går det att fastställa att dejting via nätdejtingsajter- eller appar 

påverkar studenters psykiska hälsa? Mer specifikt vill jag undersöka studenters erfarenhet av 

tillfälligt sex och nätdejtande, samt mäta deras psykiska hälsa. Uppsatsen kommer att vara en 

kvantitativ studie om ett urval Uppsalastudenters relation till sex och internetdejtande utifrån 

material insamlat genom enkätutskick.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNING 
 

Frågeställningarna går att formulera på följande vis:  

• Hur ser studenternas dejting- och sexvanor ut?  

• Finns det samband mellan tillfälligt sex och nätdejting? 

• Hur påverkar användandet av nätdejting och dejtingappar studenters psykiska hälsa?  
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1.3 DISPOSITION 
 

Följande kapitel ingår i uppsatsen: ”Inledning” där bakgrund relevant för förståelsen av 

uppsatsens syfte presenteras tillsammans med frågeställningarna. Nästa kapitel behandlar 

forskningsläget där tidigare relevant forskning om tillfälliga sexuella förbindelser och dess 

koppling till mental hälsa ingår. Detta för att ge en överblick om vad som har och inte har 

studerats, för att på så vis motivera min undersöknings relevans. En stor utmaning med en 

sådan kartläggning är att avgränsa det annars massiva forskningsfältet till det som är relevant 

för just min undersökning. Jag hoppas att läsaren finner denna avgränsning adekvat. I nästa 

kapitel, ”Teori”, presenteras teorier utvalda för detta arbete. Fokus har lagts på 

modernitetsteorier, som tillsammans förklarar hur samhället och människors relationer har 

förändrats under senmoderniteten. Denna del, tillsammans med tidigare forskning, är 

betydelsefull för riktningen på hela arbetet. I kapitlet ”Data och metod” redogör jag för val 

och överväganden jag gjort om undersökningens metod. I ”Resultat” redovisar jag studiens 

resultat och kommenterar dem kort. Undersökningens näst sista del är ”Diskussion”, där 

resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och teori. Allra sist förs en kritisk 

diskussion om arbetets metod och arbetet avslutas med en blick in i framtiden – på 

implikationer för framtida forskning inom samma eller närliggande forskningsfält.  

 
2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Kapitlet inleds med en presentation av det mer övergripande temat: Hookup-kulturen (2.1). 

Därefter följer avsnitten Riskfaktorer för att ingå i tillfälligt sex (2.2), Emotionella reaktioner 

(2.3), och slutligen Nätdejting (2.4). Jag kommer att göra avstamp i forskning med 

motivering varför var och en är relevant för min studie. I huvudsak är artiklarna hämtade från 

amerikansk kontext, eftersom det har varit svårt att finna svensk forskning som anknyter till 

mitt syfte lika precist, jag fäster däremot stort värde vid att överbrygga dessa skillnader och 

kommer därför löpande att diskutera dessa i kapitlet. Lewin (2008) menar att ett argument för 

att fokusera på sexualitet i en nordisk kontext är just att sexualitet i Norden länge sågs som 

exotisk, frestande och liberaliserad, han skriver målande: ”Some saw Scandinavia not only as 

the land of the midnight sun, but also as the land of the midnight sin.” (Lewin, 2008, s. 125). 

Som jag kommer att diskutera finns det skillnader i syn på sexualitet och dejtande mellan 

USA och Sverige. Genom att presentera ett nordiskt såväl som amerikanskt perspektiv 
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hoppas jag kunna överbrygga dessa skillnader och använda Sexology in context: a scientific 

anthology (2008) som hubb. 

Sammanfattningsvis påvisar många studier att det finns samband mellan ett aktivt 

deltagande i den så kallade hookup-kulturen och påverkan på psykisk hälsa. Dock är det inte 

alla deltagare som mår dåligt, snarare finns det de som verkar rida på framgången. De som 

redan mår dåligt är däremot överrepresenterade och mår om möjligt ännu sämre av att delta.   

 

2.1 HOOKUP-KULTUREN 
 

I USA har fenomenet utforskats mer än i Sverige och omnämns i vetenskapliga artiklar, 

böcker och dagstidningsartiklar. Många hävdar att den mer traditionella dejtingkulturen bland 

universitetsstudenter I USA har fått ge vika för en hookup-kultur som går att definiera som 

”casual sexual contact between nondating partners without an (expressed or acknowledged) 

expectation of forming a committed relationship” (Heldman & Wade, 2010, s. 324).  

Det typiska engångsligget initieras på fest och tre fjärdedelar av collegestudenterna har 

någon gång ägnat sig åt tillfälligt sex (Heldman & Wade, 2010, s. 324). Men tillfälligt sex har 

väl alltid förekommit i någon mån kanske många tänker och menar att det inte finns 

anledning till att diskutera detta som ett nytt fenomen, Bogle (2008, s. 7) skriver:   

there is evidence that the term ‘hooking up’—and presumably the practice—was being used by college 

students across the country since at least the mid- 1980s,” this does not necessarily mean that colleges were 

characterized by a hook-up culture at that time.  

Skillnaden i dag är att tillfälligt sex har blivit mer rotat i populärkulturen och förändrar 

sociala och sexuella manus, dessa möten blir alltmer normaliserade bland unga och unga 

vuxna i Nordamerika, vilket tyder på ett skifte i öppenhet och en ökad acceptans av tillfälligt 

sex (Garcia, Reiber, Massey, & Merriwether, 2012). Den traditionella dejtingkulturen 

dominerade på universitetscampus mellan 1920 och 1960, i dag har snarare tillfälligt sex 

blivit hegemoniskt; intresse för romantik och förhållanden ses många gånger som oönskat. 

Tillfälligt sex har alltså funnits i universitetsmiljöer under decennier, men att ett större 

ointresse för monogama, emotionella relationer har utvecklats kan peka på en migration från 

att vara subkulturell praktik till att bli hegemonisk (Heldman & Wade, 2010, s. 327). 

Samtidigt är det inte helt enkelt att argumentera för att traditionella dejtingmanus har ersatts 

av nya. Detta eftersom manus för tillfälligt sex är mindre definierade och mer varierade än 
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dejtingmanus, vilket innebär att reglerna för en hookup-kultur är svårare att avkoda (Heldman 

& Wade, 2010, s. 326).  

 I The End of Sex: How Hookup Culture is Leaving a Generation Unhappy, Sexually 

Unfulfilled, and Confused About Intimacy (2013) argumenterar Donna Freitas för att hookup 

culture dominerar bland universitetsstudenter i USA i dag, men att deltagarna ofta önskar att 

det sociala hookup-kontraktet förde med sig mer av sexuell intimitet. Pressen att ingå i 

hookup-kulturen kommer från alla möjliga håll i samhället – likar, media, föräldrar etcetera. 

Freitas frågar sig hur dessa förväntningar påverkar studenterna själva. Med utgångspunkt i 

hennes egen forskning menar hon att många studenter, oavsett kön, är djupt missnöjda med 

hookup-kulturen (Freitas, 2013, kap 1).  

Kan då hookup-kulturen vara något som endast existerar på universitet i USA? Hur 

omfattande är det? Är det en verklighet som majoriteten av studenterna skulle erkänna? Har 

den traditionella dejtingkulturen ersatts av hookup-kulturen, eller gäller detta endast en 

mindre grupp? Det är svårt att svara på, men klart är att i västländer står 3 till 10 procent av 

befolkningen för signifikant fler sexpartners under livet än majoriteten av dessa länders totala 

populationer (Træen, 2008, s. 77). Klart står även att de flesta studenter tenderar att 

överskatta sina kamraters hookup-frekvens, hur långt det tillfälliga sexet fortskrider och till 

vilken grad deras kamrater njuter av att ägna sig åt tillfälligt sex. Att många studenter anser 

att engångsligg är legitimt och tror att andra har glädje av det bidrar till självanklagelser; om 

de inte njuter av engångsligg måste det vara fel på dem själva (Heldman & Wade, 2010, s. 

326).   

Trots att nätdejtingen är så pass utbredd och att användandet tycks normaliseras, råder 

fortfarande visst stigma (Trang Thi Doan Chicago, 2010). Om det går att hävda att den 

traditionella dejtingkulturen ersatts av en så kallad hookup-kultur, går det då att hävda att 

samma kultur råder även inom nätdejtingen? Människors syfte med nätdejting kan givetvis se 

olika ut, om hookup-kulturen finns tydligt presenterad inom nätdejting, ryms även långsiktig 

relationssökande. Som tidigare nämnt står en liten andel av människor i västvärlden för 

avsevärt många fler sexpartners än det statistiska snittet, medan majoriteten under sin 

levnadstid har relativt få sexpartners. I västvärlden associeras heterosexuell aktivitet med 

kärlek, intimitet och närhet till en annan person inom ramen för monogami. Majoriteten av 

människor ser kärlek som legitimerande faktor för sexuellt umgänge och sexuella aktiviteter 

som uttryck för kärlek. Under förhållandevis kort tid har parförhållanden utvecklats till att 
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idag vara betydligt mer beroende av känslor och sexualitet än tidigare; sex och kärlek ska 

vara ett och sex ses som belönande och tillfredsställande; först när kärlek uttrycks sexuellt ses 

det som genuint (Træen, 2008, s. 79f). Hos den nordiska befolkningen ses sexualitetens 

främsta funktion som ett ömsesidigt utbyte av intimitet och ömhet, endast en liten andel anser 

att dess främsta funktion är reproduktion eller för hedonistiska njutning, vilket alltså går 

tvärtemot tillfälligt sex (Lewin, 2008, s. 125).  

Motiven att ingå i engångssex eller tillfälligt sex kan sorteras in i tre kategorier: Sex for 

the sake of love; sex for the sake of pleasure och sex for the sake of expectancies and or 

sexual abuse (Træen, 2008, s. 79). Eftersom jag anser att den sistnämnda kategorin inte är 

relevant för min undersökning kommer jag inte att diskutera den, utan endast fokusera på de 

två förra. Sex for the sake of love är vanligast oavsett kön (Træen, 2008, s. 79), även om 

kvinnor i högre grad önskar ett förhållande. Mötena initieras med ett seriöst förhållande som 

målsättning, vilket flertalet studier har visat (Heldman & Wade, 2010, s. 325), men aktörerna 

tar många gånger tillfället i akt att ha sex om möjligheten uppstår. Deras sökande efter 

romantisk kärlek är många gånger fruktlöst; partnern kan sakna kvalitéerna de söker och 

risken finnas att de själva inte kan uttrycka sina känslor för partnern (Træen, 2008, s. 79). I en 

studie var det endast 13% som menade att det optimala utfallet efter tillfälligt sex var att 

relationen inte utvecklades längre, något som går emot den vanligt förekommande idéen om 

att tillfälliga sexuella kontakter i regel är kravlösa. Få var dock optimistiska till att tillfälliga 

sexuella kontakter skulle leda till något mer än bara tillfälligt sex (Heldman & Wade, 2010, s. 

325).   

Samtidigt ska det inte förringas att kärlek inte är det enda motivet för tillfälligt sex – sex 

for the sake of pleasure är många gånger även ett underliggande motiv, något som gäller för 

båda könen. Traditionellt tenderar kvinnor att betona vikten av partnerskapandets funktion av 

sexualitet och känslomässig hängivenhet mer än män, medan männen tenderar att vara bättre 

än kvinnor på att skilja på sex för njutning och sex för kärlek. Att det ser ut som det gör kan 

ha med den sexuella socialisationsprocessen att göra, som ser annorlunda ut för män och 

kvinnor; män kan sexualisera sina känslor i högre grad, medan kvinnor tenderar att 

transformera sexualiteten i ord (Træen, 2008, s. 79f).  
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 2.2 RISKFAKTORER FÖR ATT INGÅ I TILLFÄLLIGT SEX    
 

Min undersökning avser mäta om det finns ett samband mellan tillfälligt sex och nätdejting, 

samt om tillfälligt sex via nätdejting påverkar studenters psykiska hälsa. I detta avsnitt 

redogör jag för olika typer av psykologiska riskfaktorer som kan leda till att aktörer ingår i 

tillfälligt sex. Vanligtvis associeras tillfälligt sex med människor utan förhållande, men det 

förekommer att människor i fasta förhållanden ingår i tillfälligt sex, det vill säga otrohet. Jag 

kommer därför att diskutera riskfaktorer såväl för människor i förhållanden och människor 

utan förhållanden. Dessa riskfaktorer har betydelse för individernas psykiska hälsa med 

koppling till tillfälligt sex. I nästa kapitel diskuterar jag emotionella reaktioner efter tillfälligt 

sex.  

De psykologiska faktorer som kan förutsäga om unga vuxna singlar kommer att ingå i 

tillfälligt sex är hög alkoholkonsumtion, lägre psykosocial hälsa och positiva attityder till 

tillfälligt sex (Owen & Fincham, 2011, s. 321). I flertalet studier hade gruppen unga vuxna 

med negativa känslor efter tillfälligt sex också i högre grad långvariga psykiska besvär 

jämfört med de som uppgav positiva känslor. Genom att sammanlänka unga vuxnas 

reaktioner efter engångssex till deras psykiska funktion blev resultatet att unga vuxna som 

uppgav negativa emotionella reaktioner efter engångssex också uppgav mer psykiska besvär 

än av de som uppgav positiva emotionella reaktioner. Hos unga vuxna som ångrade tillfälliga 

sexuella upplevelser uppvisades i hög grad depressiva symptom (Owen & Fincham, 2011, s. 

323).  

Bland många av de som ingår i tillfälliga otrohetsaffärer finns det bakomliggande 

psykologiska riskfaktorer. Den främsta motivationen att ingå i otrohet är reducerad sexuell 

och generell tillfredställelse med sin primära relation, viss bevisning tyder på att högt 

självförtroende för kvinnor relateras till låg grad av sexuellt riskbeteende; alltså frekvens av 

vaginalt, analt eller oralt sex med permanenta eller tillfälliga partners och 

kondomanvändning. Människor med lågt självförtroende kan känna sig emotionellt eller 

relationellt kraftlösa, en brist på detta kan innebära att de kompenserar med en mer extern 

självuppskattning som uppnås genom att förföra en ny partner (Træen, 2008, s. 85).  

Sedan år 1940 har attityder till sexuella attityder och beteenden liberaliserats i de 

nordiska länderna och i merparten av övriga västerländska länder. De nordiska länderna ses 

ofta som sexuellt liberala kulturer, en studie visade att Norge och Sverige har mest liberala 

attityder gentemot homosexualitet, däremot skiljer sig synen på utomrelationella sexuella 
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förbindelser sig markant jämfört med många andra västländer. 94% av nordborna menade att 

det alltid är fel med otrohet, trots det uppgav 38% av vuxna svenska män och 23% av 

kvinnorna att de någon gång varit otrogna. I otrohetsaffärer sågs mönstren för kvinnor och 

män olika ut. Kvinnorna hängav sig mer sexuellt och känslomässigt till sina partners än vad 

männen gjorde; män är alltså mindre emotionellt förbundna i parallella relationer. Det går 

därmed att utläsa en skillnad i hur otrohetsrelationer ser ut för könen; män är oftare otrogna 

med tillfälliga partners, medan tre av fyra kvinnor beskrev otrohetspartnern som permanent, 

tidigare partner eller vän. Med andra ord är det mer sannolikt att kvinnorna är mer 

känslomässigt investerade i deras otrohetspartner än vad män är (Træen, 2008, s. 84).  

Att det finns skillnader i otrohetsmönster kan ha att göra med existerande 

dubbelstandarder för kvinnor och män, där beteenden som inte går i linje med könsspecifika 

sociala normer sanktioneras. Kvinnor förväntas visa mindre sexuellt intresse, ha färre 

partners och förbinda sex till känslor i högre utsträckning än män. Faktum är att kvinnor står 

för de största förändringarna i sexuella beteenden under de senaste tre decennierna, även vad 

gäller otrohetsrelationer. Attityderna är också mer liberala hos dagens kvinnor än tidigare 

generationer kvinnor, men att vara otrogen verkar ske högre upp i åldrarna; äldre visar högre 

grad av otrohet än unga människor. Det går dock inte att hävda ett kausalt samband mellan att 

ingå i en permanent relation och att vara otrogen; merparten av nordborna har trots allt inte 

någon otrohetspartner under sin livstid (Træen, 2008, s. 83ff).   

Sammanfattningsvis finns det studier som tyder på att det finns ett kausalt samband 

mellan att ingå i tillfälligt sex och att uppvisa symptom på psykisk ohälsa. Samtidigt visar 

andra studier inte samma korrelation, snarare är unga vuxna med förhoppningen att tillfälligt 

sex ska leda till ett seriöst förhållande mer benägna att uppge positiva emotionella reaktioner. 

Det går därför inte att säga att tillfälligt sex med all säkerhet korrelerar med negativa känslor 

för de som redan mår psykiskt dåligt, utan båda riktningar är möjliga (Owen & Fincham, 

2011, s. 323). Dessa riktningar, i detta fall emotionella reaktioner efter tillfälligt sex, 

diskuterar jag i nästa avsnitt. 

 

2.3 EMOTIONELLA REKTIONER EFTER TILLFÄLLIGT SEX 
 

Säkert sex handlar inte längre primärt om att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar 

utan snarare om att kunna ingå i tillfälligt sex utan emotionella laster som följd. Detta skriver 
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Freitas (2013, kap 1) och beskriver tillfälliga sexuella förbindelser som ”meningslösa 

hookups” där sexualiteten associeras med ambivalens, olust, isolation och ensamhet. I denna 

del kommer jag att fokusera på just emotionella reaktioner efter tillfälligt sex.  

Heldman & Wade (2010, s. 326) menar att majoriteten av deltagarna i hookup-kulturen 

uttrycker någon form av negativ emotionell påverkan. Studenter som ingår i tillfälligt sex 

som med låg sannolikhet leder till en känslomässig relation kan utveckla känslor som 

ensamhet och isolation. Den frekventa kopplingen mellan vad studenter vill och vad de 

faktiskt får är kostnaden som hookup-kulturen för med sig, menar de. Mellan könen är 

likheterna i emotionell påverkan stor, däremot skiljer sig synen på sexualmönster skarpt; män 

får högre social status av att konsumera kvinnor, medan kvinnor som ingår i för mycket 

sexuell aktivitet blir ”horor”(Heldman & Wade, 2010, s. 326). På samma linje argumenterar 

Træen (2008): för kvinnor är den sociala kontrollen och sexualiteten mer restriktiv än för män 

och kan därför vara mer utsatta om deras agerande avviker alltför tydligt från gruppens syn 

på normal sexualitet. Män och kvinnor med många sexpartners ses ofta som lättfotade och 

omoraliska, de med fler sexpartners döms av andra med färre sexpartners, oavsett hur många 

det faktiskt rört sig om, det går därför inte att säga att någon är omoralisk eller lättfotad, utan 

allt beror på vad människor själva har för referensramar utifrån sin egen verklighet (Træen, 

2008, s. 77). 

De gånger tillfälligt sex leder till negativa känslor är gångerna sexet inte leder till ett 

seriöst förhållande eller en vänskapsrelation. Anledningen till detta är troligen relaterat till en 

underliggande kulturell syn på hur sexuella relationer, med idealet att sex ska vara något 

personligt och känslomässigt signifikant inom ramen för en meningsfull relation (Træen, 

2008, s. 79) Med de negativa emotionella reaktionerna som hookup-kulturen för med sig 

tyder det på att majoriteten av unga vuxna inte får ut ett mervärde av att delta. Men att ställa 

sig utanför är inte helt enkelt, sexpropaganda i olika former existerar runt om kring oss, 

partnerskapande sker högre upp i åldrarna och traditionellt dejtande har gått ur tiden.  

(Heldman & Wade, 2010, s. 326).  

Som tidigare nämnt tenderar kvinnor att vara mer brydda av den känslosamma aspekten i 

nära relationer (Træen, 2008, s. 79f). I en amerikansk studie med sexuellt högaktiva 

universitetsstudenter, som ingått samlag med låg grad av känslomässig investering, kunde en 

skillnad mellan könen urskiljas. Kvinnorna upplevde känslomässig sårbarhet och ångest om 

partnerns vilja till investering av känslor uteblev, samma sak gick däremot inte att urskilja 
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hos männen. För att hantera sina känslomässiga reaktioner utvecklade kvinnorna strategier 

för att inte bli alltför sårbara. En teknik som tillämpades var att testa sexpartnern för tecken 

på förmåga och vilja att investera känslomässigt, en annan att sexuella relationer minskades 

eller avslutades om den känslomässiga investeringen ansågs inadekvat. En strategi var 

neutralisering av inre känslor med hjälp av försvarsmekanismer som intellektualisering och 

rationalisering. Att neutralisera inre känslor kan dock långsiktigt bli kontraproduktivt om 

målet är ett seriöst förhållande, eftersom uttalad självkontroll och neutraliserande av känslor 

kan stå i vägen mot målet att uppnå intimitet (Træen, 2008, s. 81).   

I en studie av Owen visade det sig att universitetsstuderande kvinnors två vanligaste 

emotionella reaktioner efter tillfälligt sex var ”awkard” och ”desirable”, vilket tyder på att 

tillfälligt sex är kopplat till många olika typer av emotionella reaktioner. I en annan studie 

undersöktes unga vuxnas reaktioner efter tillfälligt sex baserat på nio positiva och negativa 

adjektiv, vilket visade att 26% av kvinnorna uppgav positiva känslor, 49% negativa känslor 

och 25% blandade känslor. För männens del uppgav hälften positiva känslor, 26% negativa 

och 24% blandade känslor. Utifrån detta menar författarna att tillfälligt sex många gånger inte 

är en positiv upplevelse för många unga vuxna och i synnerhet inte för kvinnor (Owen & 

Fincham, 2011, s. 322).  

 Owen & Fincham (2011, s. 323) beskriver i sin artikel att det saknas information om hur 

unga vuxna reagerar efter engångssex och vilka personliga och situationella faktorer som kan 

leda till positiva eller negativa reaktioner. Därför genomförde de en egen studie där 

emotionella reaktioner efter tillfälligt sex undersöktes. Tidigare forskning utförd av Owen 

(2010, s. 653) visade att män uppgav fler positiva och färre negativa emotionella reaktioner 

än kvinnor. 50.4 procent av männen såg sin senaste tillfälliga sexuella upplevelse som 

positivt, vilket författarna menar kan ha att göra med att män socialiseras till att se sex som 

ett fysiskt möte med begränsad relationell intimitet (jmf Træen, 2008, s. 230). Kvinnorna 

önskade i högre grad emotionell investering, drygt 25 procent angav positiva känslor efter 

tillfälligt sex och hela 48,7 procent angav negativa känslor. Utifrån detta går det att påvisa att 

många unga, i synnerhet unga kvinnor, inte föredrar engångssex. En av förklaringarna som 

presenteras är att kvinnor kan känna press att ingå i tillfälligt sex i syfte att tillfredsställa män, 

samtidigt som de känner skuld eller förvirring efteråt i och med att kvinnor inte förväntas 

ingå i tillfälligt sex på samma vis som män (Owen & Fincham, 2011, s. 323).  
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 I studien deltog 500 studenter vid ett större universitet i sydöstra USA, samtliga uppgav 

att de under senaste året haft tillfälligt sex (Owen & Fincham, 2011, s. 324). Deltagarna fick 

identifiera hur de kände dagen, eller dagarna efter tillfälligt sex på en skala med positiva och 

negativa adjektiv (Owen & Fincham, 2011, s. 322). Utöver det fick deltagarna på en 

likertskala från 1 (inte alls) till 5 (väldigt mycket) placera hur starka de upplevde känslorna. 

Författarnas hypotes var att män skulle uppge mer positiva och mindre negativa emotionella 

reaktioner efter tillfälligt sex jämfört med kvinnor, vilket visade sig stämma. Den andra 

hypotesen var att män skulle associera tillfälligt sex som mer positivt än vad kvinnor skulle 

göra, vilket delvis visade sig stämma. Men intressant nog uppvisade både män och kvinnor 

överlag mer positiva än negativa emotionella reaktioner. Negativa emotionella reaktioner 

associerades med alkoholintag, depressiva symptom, diskussion om att ingå i ett seriöst 

förhållande, samt större känsla av ensamhet, det gick däremot inte att se någon signifikanta 

könsskillnader (Owen & Fincham, 2011, s. 326).  De negativa reaktionerna för män och 

kvinnor var i snitt under medelsnitten av skalan, vilket skiljer sig från Owens tidigare studie 

där en majoritet av kvinnorna uppgav att tillfälligt sex var förenat med negativa emotionella 

reaktioner. Ett sådant resultat tyder på att unga vuxna ser tillfälligt sex som lockande, menar 

(Owen & Fincham, 2011, s. 327), till skillnad från Freitas (2013) och Heldman & Wade 

(2010) som menar att majoriteten av studenter mår dåligt av att ingå i tillfälligt sex. 

Uppenbarligen finns det inte en enhetlig bild av hur det ser ut och det går heller inte att påvisa 

hur omfattande den så kallade hookup-kulturen är. Klart är att många uttrycker glädje och 

mer positiva än negativa reaktioner, andra har mer negativa associationer till fenomenet.  

 

2.4 NÄTDEJTING 
 

Nätdejtingsajterna hävdar regelbundet att sedan deras uppkomst har dejtinglandskapet 

förändrats fundamentalt till det bättre. Går det att visa att nätdejting skiljer sig fundamentalt 

från konventionell dejting? Ja, menar (Finkel et al., 2012, s. 3) och utgår från tre 

huvudsakliga tjänster som nätdejtingsajterna erbjuder: tillgång, kommunikation och 

matchning. Där tillgång innebär att användaren exponeras för och ges möjlighet att utvärdera 

en potentiell partner de annars skulle ha lite chans att träffa. Kommunikation innebär att 

användarna har möjlighet att kommunicera över nätet innan de träffas i verkligheten. 

Matchning innebär att en nätdejtingsida använder en matematisk algoritm som väljer ut 
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potentiella partner för användarna. När dessa tjänster implementerats har dejtinglandskapet 

på kort tid förändrats och nätdejting blivit en viktig del i partnersökandet.  

Nätdejtingens införande innebär att formerna för dejting vänds ut och in, istället för att 

lita på familjemedlemmar eller vänners intuition, avgörs kompatibla partner efter en 

matematisk algoritm. Till stöd för beslutet om en potentiell dejt har användarna i regel fakta 

om övriga användare, vilket skiljer sig från konventionell dejting där dessa fakta kommer 

långsamt i mötet med varandra. På pappret tycks nätdejting ha stora fördelar över 

konventionell dejting; det erbjuder tillgång till potentiella partner, vilket är särskilt gynnsamt 

för de användare som av olika anledningar annars saknar tillgång; det möjliggör för 

användarna att kommunicera med varandra och på förhand bilda sig en uppfattning om de vill 

träffas i verkligheten eller ej. Ett stort urval av potentiella partner kan dock leda till att 

nätdejtare objektifierar potentiella partner, vilket i sin tur kan leda till att viljan att hänge sig 

åt dem minskar. Det kan även göra användare lata och få dem att göra illa valda beslut i 

sållandet bland den stora skaran av potentiella partner – alltså tvärtemot bilden av nätdejting 

som rationellt grundat.  

Att under en längre period ägna sig åt chattande med en potentiell partner framför att 

träffas i verkligheten kan också skada användarnas romantiska utsikter. Eftersom chattande 

saknar det berikande utbytet som en ansikte-mot-ansikte-interaktion för med sig, är det 

omöjligt att fullt ut bygga ett romantiskt förhållande innan att ha träffats i verkligheten. Det 

saknas också evidens för att nätdejtingsidornas algoritmer faktiskt fungerar bättre än andra 

sätt att träffa en partner, författarna menar att grundproblemet är att nätdejtingsidorna bygger 

sina algoritmer kring principer som är betydligt mindre viktiga för förhållandens välmående 

än vad som länge trots (Finkel et al., 2012, s. 3).  

Vad finns det då för motivation till att använda nätdejting? I en studie med unga vuxna i 

Nederländerna, som använt eller använder dejtingappen Tinder, uppkom sex olika 

motiveringar: Kärlek, tillfälligt sex, smidig kommunikation, självvärderingsvalidering, 

spänning, samt trendighet. Vanligaste motivationen var kärlek, tätt följt av tillfälligt sex, där 

män i högre utsträckning än kvinnor uppgav att de använde Tinder för tillfälligt sex. Vilken 

av de sex motiveringarna som är viktigast för var och en berodde på kön och ålder. Med 

andra ord går Tinder inte enbart att ses som en app för engångsligg, fri från förpliktelser, utan 

kan också vara ett nytt sätt för unga vuxna att forma seriösa romantiska förhållanden (Sumter, 

Vandenbosch, & Ligtenberg, 2017, s. 67).  
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I en annan studie, där vuxna i Nederländerna deltog, undersöktes motivationen till att leta 

efter tillfälligt sex på nätet utifrån två hypoteser. Den första hypotesen namngav författarna 

kompensationshypotesen – vilken utgår från att folk med hög grad av ångest inför dejting, 

samt låg grad av självkänsla i hög grad letar efter tillfälligt sex på nätet. Med fördelar som 

snabbhet, anonymitet och hög grad av kontroll ges chansen att kompensera för bristerna de 

upplevde i offlinedejting. Den andra hypotesen namngav författarna rekreationshypotesen 

vilken omfattar sexuellt toleranta och i hög grad sensationssökande personer. Enligt 

hypotesen skulle dessa söka efter tillfälliga partners på nätet eftersom de lockas av 

anonymiteten nätdejting för med sig. Resultatet visade stöd för rekreationshypotesen, men ej 

kompensationshypotesen. Ångest inför dejting och låg grad av självkänsla var heller inte 

relaterade till sökandet efter tillfällig partner på nätet (Peter & Valkenburg, 2007, s. 455). ´ 

När attraktiva utomstående inte finns inom synhåll, tenderar människor att vara kvar i 

förhållanden, men med nätdejtingens införande finns det ett gigantiskt utbud av potentiella 

partner och att söka efter en partner på nätet kan vara ett sätt att ta sig ur ett olyckligt 

äktenskap. I en studie, baserad på en enkät med 15,246 respondenter i USA, visade att gifta 

respondenter var fem gånger mer benägna att söka efter ett seriöst förhållande på nätet, än 

vad singlarna var, samt var mer benägna att gå på en dejt efter att ha använt en sexrelaterad 

sida. Homosexuella singlar var i dubbelt så hög grad benägna att söka efter ett seriöst 

förhållande via nätet jämfört med de heterosexuella singlarna. Kvinnor sökte i högre 

utsträckning efter seriösa förhållanden och underhöll i regel sina nätdejtingprofiler längre 

jämfört med män (Albright, 2008, s. 184).  

  

3. TEORI  
 

Detta kapitel ger forskningsfrågan ett teoretiskt perspektiv, jag vill utifrån modernitetsteorier 

bilda en förståelse om hur dejtandet har transformerats under senmoderniteten och vilka 

konsekvenser det har för människor. Syftet med avsnittet är därför att utforska 

senmodernitetens utveckling, där en teoretisk uppfattning om hur dejting och sex går att 

betrakta i relation till samhällsförändringar. Två teorier hämtar jag från Zygmunt Bauman; 

den ena om hur konsumtion genomsyrar allt i människors vardag (Bauman, 2008), den andra 

om hur människors relationsskapande är flytande och mindre tryggt än tidigare (Bauman, 

2003). För att bättre förstå hur hela samhället har förändrats använder jag mig av Anthony 
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Giddens teori om det senmoderna samhället och dess reflexivitet (Giddens, 1999). Teorier 

som knyter an närmare till ett nordiskt perspektiv på sexualitet ges även, dessa är hämtade ur 

analogin Sexology In Context (2008).  

Den mekaniska tiden närmar sig slutet och den virtuella världen tar över, elektronisk 

kommunikation som radio, teve, datornätverk etcetera breder ut sig mer för var dag. I 

västvärlden ökar graden av självmedvetenhet och isolering av individer (Ross, 2008, s. 295). 

Under de senaste 30 åren har världen producerat mer information än de tidigare 5000 åren 

tillsammans (Bauman 2008, s. 39), den främsta anledningen är teknisk utveckling och 

internet som medie, det är därför inte någon överdrift att kalla vår samtid för just 

informationssamhälle (Bauman, 2008, s. 20).  

Anthony Giddens teori om det senmoderna samhället och dess reflexivitet har stort fäste 

inom sociologin. Ett av hans begrepp är urbäddningsmekanismer som innebär att senmoderna 

sociala relationer och institutioner numera är oberoende av tid och plats. Det kan röra sig om 

abstrakta system som penningsystemet eller det ökande antalet experter som genomsyrar allt 

fler domäner i samhället. Exempel på dessa experter är lärare, VVS-tekniker, eller hela 

system som vägnät (Giddens, 1999, s. 26ff). I senmoderniteten har domäner, som tidigare 

verkat utanför nätet, i allt större omfattning blivit digitaliserade – en sådan domän är dejting. 

Numera finns det gott om dejtingsajter- och appar att tillgå, allt för att konsumenterna ska 

kunna bruka en så pass skräddarsydd lösning som bara möjligt (Ross, 2008, s. 306). Med 

detta minskar delandet av det fysiska utrymmet (Ross, 2008, s. 295), sex på internet är 

numera ett konsumentfenomen, med stort utrymme av sexuella möjligheter världen över, men 

ett mindre utbud i verkliga livet lokalt (Ross, 2008, s. 306). 

Ett annat av Giddens begrepp är institutionell reflexivitet, vilket innebär att individen 

ständigt reviderar sina föreställningar i enlighet med nya fakta (Giddens, 1999, s. 30), för 

självet innebär det svåra frågor: vad ska man göra i livet, hur och vem ska man vara? Att ta 

kommandot över dessa frågor innebär risker om individen behöver bryta med det förflutna 

och fundera över nya inriktningar för sitt handlande. Självet betraktas som ett reflexivt 

projekt; vi är inte det vi är, utan vad vi gör oss till (Giddens, 1999, s. 89-95). För individen är 

dessa expertsystem interrelationella och inkorporerade i självet (Giddens, 1999, s. 28). 

År 2005 gjorde ett av de dåvarande största dejtingföretagen på internet en undersökning 

som visade att två tredjedelar av dejtinganvändare (cirka 3,6 miljoner människor) var aktiva 

nätdejtare. Sex månader före undersökningen ökade andelen som trodde att de skulle träffa 
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”den rätta” partnern från 35 till 50 procent – vilket kan förklaras av en grundläggande 

förskjutning i människors syn på personliga relationer och organisering av sitt personliga liv, 

där intima relationer blir allt mer offentliga och följer avtalsnormer som normalt förknippas 

med större inköp som bil, hus eller semesterresa (Bauman, 2008, s. 22). Människors rädsla 

för ensamhet driver dem till kontaktsökande på nätet, att nätdejta ses också som säkrare och 

mer kontrollerat än ”offlinedejting”. Att träffas ansikte mot ansikte kan vara förenat med risk 

och oförutsägbarhet, något ett digitalt möte kan värja sig emot, samtidigt leder 

främlingsrisken till nätdejtarna undviker verkliga möten över huvud taget. Tilliten till dessa 

expertdomäner är trots det hög, samtidigt som användandet är förenat med oro och missbruk 

som infinner sig när användarna, efter brist på förväntat resultat, går över från den ena 

nätdejtingsidan till den andra i hopp om att där finna lyckan. Hur mycket de än försöker 

undvika det blir missbruket påtagligt när jakten på idealpartnern sker på samma vis som 

ouppmärksamt bläddrande i varukataloger (Bauman, 2008, s. 23).  

Dessa mellanmänskliga relationer, skapade i mötet mellan användare på dejtingsajter, 

utgör stommen i det Bauman kallar för ”konsumtionssamhället”. Han menar att 

konsumtionssamhället förenklat går att se som ett samhälle där fokus läggs på relationerna 

mellan konsumenten i rollen som subjektet (det tänkande, rationella) och varan i rollen som 

objektet (Bauman, 2008, s. 11). När möjligheten till oräknelig njutning utan oräkneliga risker 

hägrar, leder det i sin tur till den moraliska ekonomins förfall. Kalkylering distanserar 

användarna från existerande moraliska ekonomier och människor behandlar andra människor 

som konsumtionsobjekt och värderar dem utifrån hur hög grad av njutning de kan erbjuda 

(Ross, 2008, s. 307).  

Nätdejting innebär vid första anblicken en stark fördel, nämligen anonymiteten. På nätet 

är man mer skyddad; fri från blickar, men i mötet med en levande person försvinner 

anonymiteten och problem uppstår - blickarna måste besvaras och sociala färdigheter av en 

annan sort krävs, där minsta fel kan bli förödande för utfallet. På nätdejtingsajter kan 

”köparen” lugnt granska andra användares profiler utan att de tittar tillbaka, precis som 

varorna i en butik varken ställer frågor eller riktar blickar. De håller fast vid sin tydliga roll 

som objekt, redo att formas efter subjektets begär. Suveräniteten hos subjektet är dock inte 

total och kan därför ifrågasättas. Det som förenar subjekt och objekt är en tydlig uppdelning 

mellan objekten som ska väljas och människorna som väljer dem. I konsumtionssamhället 

menar dock Bauman att det inte går att se en tydlig uppdelning mellan dessa två, utan gränsen 
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suddas ut (Bauman, 2008, s. 12). De själva, subjekten, är på samma gång objekt (Bauman, 

2008, s. 16).   

En blick i hopp om att läsa av en annan persons sinnestillstånd innebär samtidigt att man 

blottlägger sitt själv, att gömma sig bakom en datorskärm blir därför ett sätt att dölja sina 

svagheter och undgå alla knep om att bli överlistad, att ägna sig åt nätdejting blir därför mer 

rationellt och mindre impulsivt, precis som shopping på nätet kan vara. Borta är alla 

påstridiga försäljare och andra distraktioner, kvar finns bara den upplyste och rationelle 

konsumenten som utan yttre påverkan väljer och vrakar efter potentiella partners i hemmets 

lugna vrå. Konsumtionssamhällets uppskruvade tidstempo förändrar å andra sidan 

förväntningarna på de virtuella relationerna; romantiska möjligheter ska komma och gå 

snabbare än någonsin och ju fler desto bättre. Nästa upplevelse förväntas vara mer 

tillfredställande och än mer fulländad, men sökandet efter den perfekta matchningen får inte 

ta alltför mycket tid i anspråk; behovet av tillfredställelse måste ske inom en given tid; gärna 

så snabbt som möjligt.  

Att skilja sig från den stora gråa massan blir vitalt för ett framgångsrikt liv, utan synlighet 

förtvinar varan snabbt i konkurrensen till andra varor (Bauman, 2008, s. 12). Att stå ut från 

mängden ställer dock tuffa krav på individer i identitetsskapandet och ett reflexivt, eller 

självmedvetet, förehavande. Något som sätter stora krav på självmedvetenhet är det aktiva 

dejtinglivet, för att bli subjekt i konsumtionssamhället går det inte undgå att först förvandlas 

till vara och att bevara subjektet är bara möjligt med ständigt underhåll av förmågorna som 

krävs för en säljbar vara, där själva subjektiviteten hos subjektet evigt strävar efter att bli och 

förbli en säljbar vara (Bauman, 2008, s. 67). Att lyckas på nätet kräver en ansträngning för 

användarna, antingen är man aktiv nätdejtare eller så är man inte tillgänglig över huvud taget. 

Att finnas tillgänglig på dejtingmarknaden är att ta kontroll över självet och forma det till sin 

fördel, på nätet är dejtingobjekten inget annat än subjektens föreställningar av sig själv som 

objekt. Om en framställning av sig själv inte visar sig vara gynnsam gör användaren bäst i att 

omforma sin profil, vilket Giddens menar är just reflexiviteten hos den moderna människan – 

möjligheten att ta eget ansvar för subjektets, och inom ramen för nätdejtande även objektets, 

formande (Giddens, 1999, s. 45).  

Detta går i linje med vad som går att beskriva som den fiktive nätdejtaren, där 

användarnas profiler är skapade med högsta möjliga utdelning som yttersta mål, att framställa 

sig själv så ärligt som möjligt är därmed inte eftersträvansvärt (Bauman, 2008, s. 67f). 
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Nätdejtarna hoppas kunna fånga uppmärksamheten hos andra användare och samtidigt vinna 

tillräckligt erkännande för att vilja vara kvar på dejtingsidorna. Användarna lockas till att 

erbjuda en attraktiv och åtrådd vara, till ett så högt marknadsvärde som möjligt – varan som 

erbjuds och marknadsförs är sig själv. På samma gång är de ”marknadsförare av varor och de 

varor de marknadsför”, för att vara framgångsrik inom nätdejting krävs alltså att användarna 

först förvandlas till varor (Bauman, 2008, s. 13).                                                                                                                                     

Till skillnad från relationer i verkliga livet är de virtuella relationerna lättare att ingå och 

lättare att avsluta – det går alltid att klicka på delete. När kvalitén på mötena i verkliga livet 

inte håller måttet går det istället att söka tröst i kvantitet på nätet (Bauman, 2003, s. 54) (jmf 

Bauman, 2008, s. 23). Att vara aktiv på sociala medier eller dejtingsajter innebär en trygg 

samhörighet balanserandes mellan ensamhet och åtagande. I chattrummen finns det många att 

välja på och tystnaden kan lätt brytas med nya meddelanden. Meddelandecirkulationen i sig 

är meddelandet, innehållet är inte viktigt, vi hör ihop med pratande och inte vad det pratas 

om. När chatt, telefonsamtal och dygnet runt-messande är vardag ersätts introspektion av 

exponerande av våra innersta hemligheter. Allt handlar om att fortsätta ge chattandet bränsle, 

om du slutar prata blir du direkt exkluderad. På så vis menar Bauman (2003, s. 54) att i vår 

samtid är det inte viktigt vad som görs, bara det händer, så även i valet av partner. 

Vad är då den huvudsakliga nyttan för individen som deltagare i den eviga 

konsumtionen? Bauman menar att det mest karaktäristiska för konsumtionssamhället är att 

det utlovar ett lyckligt liv och kan till skillnad från alla andra samhällen i historien utlova 

lycka som inte är begränsat till livet efter detta. Detta skiljer sig från Max Webers etiska 

princip som hägrade i produktionssamhället: behovstillfredsställelsen skulle skjutas på 

framtiden (Bauman, 2008, s. 38). Med löftet om tillfredställelse kan människor finna lycka, 

men begäret måste ändå förbli otillfredsställt (Bauman, 2008, s. 44) I konsumtionssamhället 

blir den etiska riktlinjen snarare att inte förbli tillfredsställd; all tillfredställelse måste vara 

tillfällig, om den blir permanent utgör den ett hot mot konsumtionssamhället; eftersom 

konsumenterna då skulle sluta vara just konsumenter. Konsumtionens förmåga att öka lyckan 

är däremot begränsad, när de mer basala behoven är tillfredsställda korrelerar inte längre 

rikedom och lycka med varandra, snarare leder en konsumtionsorienterad ekonomi till 

missnöje och den ansvarar själv för rädslan som genomsyrar modernitetens flytande tillvaro 

(Bauman, 2008, s. 56). 
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En förutsättning för att dejtingsajterna ska överleva är att köparna infrias löftet om att 

varorna för konsumtion också ger tillfredställelse. Att ha tillfälligt sex med någon kan i 

stundens hetta vara det givna valet, men vid aktens slut är tanken på en permanent relation i 

många fall otänkbar. Innan det fysiska mötet ägde rum hyllades nätdejtarna, de båda objekten, 

och framställdes som goda val, men efter aktens avslutande görs icke-tillfredsställelsen till 

evigt tillstånd genom nedvärderande och förkastande. Konsumtionssamhället gör därmed 

otillfredsställelse och olycka till evigt tillstånd, i ”nulivet” existerar driften att samla och 

förvärva, med det tvingade behovet att kasta bort och ersätta (Bauman, 2007, s. 45f).  

Lust är viljan att konsumera, att sluka, att smälta och efter lust kommer avfall och med 

det avfallshantering. På så vis kan tillfälligt sex ses som något som måste tas hand om och 

göra sig av med, eftersom dess syfte har tjänat ut sin roll och inte längre kan erbjuda något 

tillfredsställande för konsumenten (Bauman, 2008, s. 25). På så vis går det att argumentera 

för att en hookup-kultur motiveras och inkorporeras hos alla användare på dejtingmarknaden, 

så väl offline som online.  

 

3.1 SAMMANFATTNING AV TEORI 
 

I teoriavsnittet diskuterades olika teoretiska perspektiv om dejtande i förhållande till 

samhällsstruktur. Till att börja med lyfter både Giddens och Bauman fram moderna 

samhällens komplexitet. Bauman beskriver hur informationsåldern vuxit fram och mängden 

information som producerats de senaste 30 åren (Bauman 2008, s. 39). Giddens beskriver 

med sitt begrepp urbäddningsmekanismer hur sociala relationer och institutioner är 

oberoende av tid och rum. Det kan röra sig om abstrakta system som penningssystemet eller 

experter i olika fält (Giddens, 1999, s. 26ff). I senmoderniteten innebär Internet en än större 

utvidgning av tid och rum. Domäner som tidigare verkat utanför nätet, har nu i mycket stor 

mån digitaliserats, en sådan domän är dejting. Ross beskriver hur nätdejtingen har vidgat 

tillgången på sex världen över, men samtidigt minskat utbudet i verkligheten på lokal nivå 

(Ross, 2008, s. 306), han menar även att nätdejting numera är ett konsumentfenomen (Ross, 

2008, s. 306), vilket Bauman även vidhåller.  

Bauman menar att rollerna i konsumtionssamhället är subjektet och objektet (Bauman, 

2008, s. 11), men att gränserna för dessa roller inte är lika tydliga som förr och att gränsen 

mellan dem suddas ut (Bauman, 2008, s. 16). Att allt fler ägnar sig åt nätdejting och att allt 

fler tror att de ska hitta den rätta på det viset, förklarar Bauman med att det skett en 
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förskjutning i synen på sina personliga relationer och personliga liv, där människors intima 

relationer har blivit mer offentliga. Samtidigt är tilliten till nätdejtingsidorna hög och många 

upplever användandet som säkrare och mer kontrollerat än en traditionell typ av dejting. Att 

nätdejta innebär att subjektet förvandlas till en vara (Bauman, 2008, s. 67), där syftet är att 

sälja sig till så högt pris som möjligt. För att nå dit behöver individen forma bilden av sig 

själv till sin fördel, vilket möjliggörs med institutionell reflexivitet, som (Giddens, 1999, s. 

45) beskriver. Hela nyttan med konsumtion menar Bauman är det utlovar ett tillfredställande 

och lyckligt liv, men ser samtidigt till att människan aldrig blir tillfredsställd och därmed 

evigt olycklig (Bauman, 2008, s. 56).  

I kapitlet Tidigare forskning lyfter såväl Heldman & Wade (2010, s. 326) som Freitas 

(2013, kap 1) hur mänskliga sex- och samlevnadsrelationer har förändrats under 

moderniteten. Deras fokus ligger främst på relationer utanför nätet och det är först i 2.4 

Nätdejting som dejtandet via nätet presenteras. Att dejtinglivet har förändrats under 

moderniteten råder det nog i allra högsta grad konsensus om, men kanske står nätdejtingen 

ut? Finkel et al. (2012, s. 3) skriver att nätdejtingsajterna erbjuder något utöver ett ”vanligt” 

dejtingliv kan erbjuda, nämligen tillgång, kommunikation och matchning.  

I senmoderniteten har tempot skruvats upp och utbudet av potentiella partners till synes 

ökat. Om det stämmer att de mellanmänskliga relationerna har blivit allt mer 

konsumtionsinriktade där användarna behandlar varandra som objekt som värderas utifrån 

vilken grad av tillfredsställelse de kan erbjuda, kan det mycket väl ha stor inverkan på 

användarnas psykiska hälsa. Studier som diskuteras i kapitlet Tidigare forskning, ser ett 

samband mellan tillfälligt sex och negativa emotionella reaktioner eller depressiva symptom, 

men utan att koppla fenomenet till konsumtion. Med perspektiven från tidigare forskning och 

teori vill jag undersöka om det går att se ett liknande samband i min undersökning. 

 

3.2 HYPOTES 

 

Min grundhypotes är att det finns ett samband mellan att ingå i tillfälligt sex och att nätdejta. 

Min andra hypotes lyder att studenter som ingår i tillfälligt sex via nätdejting mår sämre än de 

som inte ingår i tillfälligt sex via nätdejting. En sådan hypotes bygger på ett orsakssamband, 

nämligen att ingå i tillfälligt sex leder till sämre psykiskt mående. Det skulle emellertid kunna 
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vara tvärtom, att de som redan mår psykiskt dåligt ingår i tillfälligt sex i högre utsträckning. 

En vidare diskussion om detta förs i kapitlet Diskussion. 

4. DATA OCH METOD  
 

I detta kapitel presenteras först val av metod, därefter redogörelse för studiens data, 

konstruktion av enkäten, urval, samt variablerna. Sist följer genomförande, bearbetning av 

material, analysmetoder samt en diskussion om enkätens validitet, reliabilitet och etiska 

överväganden. 

 

4.1 STUDIENS METODOLOGISKA ANSATS 

 

Med min undersökning vill jag undersöka studenters erfarenheter av nätdejtande, studiens 

syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan tillfälligt sex och nätdejting, samt att 

undersöka hur studenters psykiska hälsa påverkas av att ingå i tillfälligt sex via nätdejting och 

dejtingappar.  

För att besvara undersökningens frågeställning krävs en större mängd material. Det finns 

olika metoder för informationsinhämtning om människors beteenden och attityder, för en del 

av dessa frågor lämpar det sig att använda kvantitativ metod, för andra frågor lämpar sig 

kvalitativ metod. I mitt fall föll valet på en kvantitativ ansats eftersom jag ansåg att jag 

behövde ett större urval för att kunna testa ett eventuellt samband mellan nätdejtande och 

psykisk hälsa. I regel har enkätutskick fördelen av att nå ut till en stor mängd respondenter 

och är ofta mer effektiv gällande resurs- och tidsallokering. (Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 

11). Utifrån mitt resultat hoppas jag kunna se mer generella mönster, med reservation att 

resultatet inte går att generalisera till en större population. Detta eftersom studien inte 

uppfyller kravet om slumpmässighet, där alla inom populationen ska ha chans att komma 

med i urvalet.   

 

4.2 DATA 

 

Som stöd i frågeskapandet av bakgrundsfrågor och frågor om sexualitet och sexuella vanor 

utgick jag från frågeformulären i Sex i Sverige (1996); Studien om sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter (SOU 2017:47) samt Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige 
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(Folkhälsomyndigheten, 2017). Detta eftersom att frågorna redan har prövats och godkänts, 

vilket torde tyda på att de mäter det de är avsedda att mäta. En annan fördel är att jag kan 

jämföra mitt resultat med tidigare resultat (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Utifrån min 

frågeställning har jag valt ut passande frågor från dessa studier, därefter anpassat frågorna 

och svarsalternativen till min studie, utöver dessa har jag även konstruerat frågor på egen 

hand.  

Inledningsvis ställs personliga frågor om kön, ålder, sexuell läggning och relationsstatus, 

därefter frågor om nätdejting. Att fånga vad psykisk hälsa eller välbefinnande faktiskt innebär 

var till en början en stor utmaning. På Folkhälsomyndighetens hemsida står följande: 

”Psykisk hälsa eller ohälsa är svårdefinierat och dess utbredning i befolkningen är svår att 

mäta.” (Folkhälsomyndigheten, 2017), att aspirera på att mäta något som är så pass 

svårdefinierat var därför ingen lätt uppgift, till sist valde jag att utgå från definitionen 

fastställd av World Health Organization (WHO).  

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de 

egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon 

eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både 

individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang hon eller han lever i. 

(Folkhälsomyndigheten, 2017) 

Eftersom psykisk hälsa både är svårdefinierat och besvärligt att mäta var det av yttersta vikt 

att jag använde mig av ett färdigt frågeinstrument – valet föll på The General Health 

Questionnaire 12 (GHQ12), ett självskattat formulär med tolv frågor som snarare beskriver 

psykiskt välbefinnande och mäter psykiska reaktioner av påfrestningar än att mäta psykisk 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). Den anses ha god validitet och reliabilitet (Arnberg, 

Michel, & Johannesson, 2014) och används i folkhälsoundersökningar för att upptäcka 

depressiva tillstånd (Lundin et al, 2016, s. 66), vilket lämpar sig väl ihop med WHOs 

definition av psykisk hälsa. Enkäten finns bifogad i sin helhet (se bilaga 1).  

 

4.3 URVAL 

 

Mitt urval utgörs av 203 aktiva studenter vid Uppsala universitet. Med aktiva menar jag 

studenter registrerade vid universitetet under hösten 2017. Antingen har studenterna valts ut 

och fått enkäten skickad till sig eftersom de är registrerade på en kurs, eller i webbenkäten 

angivit att de studerar vid universitetet.  
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Optimalt för kvantitativa undersökningar är möjligheten att generalisera resultatet till en 

hel population (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010, s. 101). Det är dock utöver vad som 

är möjligt för en kandidatuppsats. Ett alternativ skulle vara att rikta enkäten mot ett register, 

exempelvis alla ekonomistudenter vid Uppsala universitet, att jag inte valt att göra det denna 

gång är för att jag inte var intresserad av att undersöka en enskild studieinriktning utan ville 

ha ett mer generellt resultat. Dessutom finns det etiska skäl till att undvika det, vilket jag 

diskuterar mer utförligt i 4.8 Etiska överväganden.  

Urvalsprocessen gick till på följande vis: på Uppsala universitets webbplats över 

utbildningar sorterade jag efter enskilda kurser som löper under andra perioden av 

höstterminen år 2017; kurserna startar i regel runt vecka 45-48 och pågår till vecka 2 år 2018. 

Kurserna sorterades i alfabetisk ordning och jag började urvalet med kurserna på bokstaven 

A. På en del av kurserna framgick det inte vem som var kursansvarig och dessa föll därför 

bort, till övriga kursansvariga skickade jag informationsbrevet med förfrågan om deltagande i 

studien. Totalt skickades 32 mejl till kursansvariga ut med frågan om de kunde tillåta att 

studenterna på deras kurs kunde svara på enkäten. Några svarade nej och andra föll bort på 

grund av att kursen innehöll alltför många internationella studenter som saknade goda 

språkkunskaper i svenska.  

Enkäten migrerades till det digitala verktyget, KURT, som tillhandahålls av Uppsala 

universitet. Fördelen med att använda KURT är möjligheten att avgränsa till att endast 

svarande med studentkonto vid Uppsala universitet kan svara; eller mer specifikt endast 

studenterna på deltagarlistan för kurskoderna jag skickar ut enkäten till. En stark fördel med 

detta tillvägagångssätt är att jag vet exakt hur många som nås av enkäten, hur hög 

svarsfrekvensen blir och framför allt att endast studenter svarar. Enkäten skickades ut till 440 

studenter registrerade på olika kurser med Uppsala universitets enkätverktyg KURT, antalet 

svarande uppgick till 77 (18 procents svarsfrekvens), enkäten fanns tillgänglig från den 22 

november till den 10 december år 2017.  

Tyvärr fick jag inte in tillräckligt med svar via KURT-utskicket, trots flera 

påminnelsemejl, och skapade därför även en webbenkät via Google frågeformulär. Jag spred 

webbenkäten i olika grupper på Facebook, lämpligt utvalda för målgruppen jag ville åt. När 

det gäller webbenkäter finns det alltid en överhängande risk att vem som helst kan svara, min 

idé om att endast nå ut till studenter vid Uppsala universitet blev därmed inte lika säker. För 

att sålla bort icke-studenter lade jag till en inledande fråga i webbenkäten: ”Studerar du vid 



24 
 

Uppsala universitet?” med svarsalternativen: ”Ja” och ”Nej (avsluta enkäten)”, i övrigt var 

enkäterna identiska. Via webbenkäten inkom 143 svar, svarsfrekvensen går inte att fastställa 

eftersom den inte skickades ut till ett begränsat antal personer.  

Totalt inkom 220 svar, 17 svar behandlades som bortfall och antalet bearbetningsbara 

svar blev i slutändan 203 personer. Könsfördelningen var 121 kvinnor (59,6 %) och 76 män 

(37,4 %), vilket ungefärligen motsvarar den totala könsfördelningen för studenter vid 

Uppsala universitet (2016). Resterande 3 % svarade ”annat” eller uppgav inget svar. 

Insamling av svaren bearbetades i statistikprogrammet IBM SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).  

Som tidigare nämnt kan jag inte hävda att mitt resultat kan generaliseras till en större 

population eftersom inte alla studenter har haft samma möjlighet att delta i studien, istället 

kan min undersökning ses som pilotstudie och ligga till grund för framtida uppsatser. 

 

4.4 VARIABLER 

 

Efter enkäternas avslutande exporterade jag datafilerna som excelfiler, det ena datasetet 

klippte jag ut och klistrade in det andra datasetet, därefter öppnade jag det i SPSS. Väl i SPSS 

använde jag funktionen ”Automatic recode” för att ge varje variabelvärde ett siffervärde. I 

nästa steg använde jag funktionen ”Recode into different variables” för att skapa nya 

variabler där variabelvärdena kodats i rätt ordning. För att försäkra mig om att 

omkodningarna av variablerna blev korrekt utförda körde jag chi2-test mot de ursprungliga 

variablerna.  

Som beroende variabel använder jag ett index skapat utifrån svaren i The General Health 

Questionnaire 12 (GHQ12). Respondenterna har utifrån tolv frågor på en fyrgradig 

likertskala, 1 till 4, skattat hur de har känt sig de senaste två veckorna 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). GHQ-12 har en maxpoäng på 32 poäng och används ofta för 

att mäta psykiska åkommor i folkhälsoundersökningar. Enligt Lundin et al (2016, s. 72) är 12 

likertpoäng en bra avgränsning för att skilja de med depressiva symptom och de utan 

depressiva symptom åt. På några av frågorna är svaren inverterade, variabelvärdena har då 

kodats åt andra hållet (se bilaga 1).  

För att prova indexets reliabilitet gjorde jag och tog med samtliga variabler från 

frågebatteriet om psykisk hälsa. I tabellen ”Reliability statistic” står Cronbach’s Alpha 
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angivet, där ett värde mellan 0,7 och 1,0 är nödvändigt för fortsatt analys, men ju högre desto 

bättre. Mitt värde hamnade på ,879, vilket får anses vara ett högt värde. Om någon variabels 

värde sticker ut markant från övriga variablers Cronbach-värde, kan det vara motiverat att ta 

bort den. I mitt fall var inget värde under ,865 och därför togs ingen variabel bort. Testet 

tyder på att variablerna fångar samma övergripande mående. Dessa variabler blev nu kodade 

till en och samma variabel, ett index, genom att addera samtliga variabler under ”Transform-

>Compute” (Sundell, 2012) (jmf. Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010, s. 73). 

Som oberoende variabel har jag ”Hur många gånger har du haft sex med någon (behöver 

ej vara samma person) du känt kortare tid än en vecka under de senaste 30 dagarna?” 

Svarsalternativen var aldrig¸1-2 gånger, 3-5 gånger osv. I analysdelen heter variabeln 

”Hookups senaste 30 dagarna”. Variabeln är omkodad till dummy med antingen ”nej” 

(aldrig) eller ”ja” (1 eller fler gånger).  

I enkäten finns ett antal bakgrundsvariabler, den enda som återfinns i min analys är kön, 

vilken jag har dummykodat till man eller kvinna, svarsalternativet annat är kodat som 

missing.  För att utföra regressionsanalys krävs det att alla variabler är på intervallskalenivå, 

alltså att avståndet mellan stegen på variabelskalan är lika långa. Flera av mina variabler 

uppfyllde inte detta krav, därför valde jag att konstruera nya dummyvariabler. En 

dummyvariabel har två värden: 1 och 0, i och med att det endast finns ett steg på skalan blir 

avståndet lika långt och går därför att använda i regressionsanalyser (Sundell, 2010). För en 

dummyvariabel tolkas regressionskoefficienten lite annorlunda: ”hur mycket högre det 

förväntade värdet på y är för dem som är kodade 1, jämfört med dem som är kodade 0” 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 111).  Dummyvariablerna användes sedan i linjär 

regressionsanalys (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010, s. 72). 

 

4.5 ANALYSMETOD 

 

För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan tillfälligt sex och nätdejtande utförde 

jag ett Chi2-test med de dummykodade variablerna ”Har du någon gång använt en mobil 

nätdejtingsajt eller mobil dejtingapp?” och ”Hur många gånger har du haft sex med någon 

(behöver ej vara samma person) du känt kortare tid än en vecka under de senaste 30 

dagarna?”. Resultatet redovisas i kapitel 5.2   
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För att undersöka om tillfälligt sex via nätdejting och dejtingappar påverkar studenters 

psykiska hälsa gjorde jag en linjär regressionsanalys med den dummykodade oberoende 

variabeln ”Hur många gånger har du haft sex med någon (behöver ej vara samma person) du 

känt kortare tid än en vecka under de senaste 30 dagarna?”. Jag testade den mot min beroende 

variabel The General Health Questionnaire 12 (GHQ12). I nästa led lade jag till den 

dummykodade bakgrundsvariabeln ”kön” och genomförde en multipel regressionsanalys. 

Resultatet redovisas i kapitel 5.3.  

Multivariat analys används för att undersöka statistiska samband och kausalitet mellan 

flera variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 60), dess främsta styrka är dess förmåga att 

hantera flera oberoende variabler på samma gång (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 105), vilket 

lämpade sig väl för min undersökning. Genom att ha en eller flera oberoende variabler i 

samma analys testar jag sambandet mellan dessa. Utifrån förförståelse och teori har jag 

skapat en hypotes om möjligt utfall som jag prövar i analys av det insamlade enkätmaterialet. 

Utifrån min frågeställning ville jag undersöka om det finns samband mellan tillfälligt sex och 

nätdejting, samt om studenter som ägnar sig åt tillfälligt sex via nätdejting har försämrad 

psykisk hälsa.  

Eventuella samband kommer att knytas an till en bredare diskussion i kapitlet Diskussion 

med utgångspunkt i syfte, frågeställningar och teori (Djurfeldt et al., 2010, s. 137ff).   

 

4.6 VALIDITET OCH RELIABILITET  

 

Med validitet avses ”undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans” (Djurfeldt et 

al., 2010), med andra ord hur väl enkätfrågorna ger svar på det jag vill undersöka. Som 

tidigare nämnt har jag i konstruerandet av enkätfrågorna utgått från redan formulerade frågor, 

dessa har jag i viss mån formulerat om och även skapat egna frågor. I skapandet av en egen 

enkät är det viktigt att frågorna som ställs är tydligt utformade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. I formulerandet av frågorna är det viktigt att de mäter det jag vill att de 

mäter, därför kom utarbetandet av frågeformuläret att ske tätt ihop med formulerandet av 

syfte och frågeställningar. När respondenterna svarade på frågorna var det viktigt att det inte 

fanns någon oklarhet i vad frågorna åsyftade och att det fanns tillräckligt många och precisa 

svarsalternativ som täcker in tillräckligt mycket, risken är annars att alltför många svar skulle 

bli ”annat”, ”vet ej” etc., vilket skulle göra resultatet mer eller mindre obrukbart. Det tycks ha 

fallit ut väl; antalet behandlingsbara fall blev tillräckligt många för att genomföra nödvändiga 
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analyser. En lärdom till framtida enkätkonstruktioner är att i möjligaste mån undvika frågor 

med frisvar, eftersom dessa inte lämpar sig väl i kvantitativa analyser.   

I skapandet av enkäten var min intention att The General Health Questionnaire 12 

(GHQ12) skulle användas utan att ändra på frågorna, eftersom det är ett standardiserat 

frågeformulär som mäter just psykisk hälsa. När jag skrev ner frågorna och skapade enkäten 

gjorde jag ett misstag, svarsalternativet alltid blev ofta. Hur stor betydelse det har för 

validiteten är svårt att svara på, eventuellt skulle mina svar kunna visa sämre psykisk hälsa än 

avsett, eftersom svarsalternativet ofta inte är lika starkt som alltid. Klart är att jag inte lika 

säkert kan jämföra mitt resultat med resultat från andra studier. Å andra sidan verkar det inte 

finnas ett standardiserat tillvägagångssätt, utan svarsalternativen skiljer sig åt mellan studier, i 

ett exempel användes istället svarsalternativen Stämmer helt, Stämmer bra, Stämmer delvis, 

Stämmer inte alls (Sconfienza, 1998, s.5).  

Resten av enkätenfrågorna är i huvudsak strukturerade, alltså med fasta svarsalternativ, 

dessa frågor är i möjligaste mån hämtade direkt från Sex i Sverige (1996) och andra rapporter 

från Folkhälsomyndigheten. Att utgå från redan existerande frågor och i viss mån följa 

samma tidsmässiga struktur gav mig stort stöd i konstruerandet av egna frågor och 

underlättade reflekterandet över vilka frågor som behövde finnas med för att det jag vill mäta 

faktiskt går att mäta.  

En väg för att garantera att frågorna i frågeformuläret tolkas likadant av mig och av 

respondenterna är att använda det i en provundersökning, även kallat pilotstudie, i första 

omgången är troliga medverkande kurskamrater och vänner. I andra omgången en grupp för 

mig obekanta människor, gruppen bör dock bestå av en snarlik grupp som senare kommer att 

utgöra undersökningsgruppen. För min undersökning fanns det tyvärr inte tid nog att 

genomföra en sådan pilotstudie, men frågorna diskuterades under 

grupphandledningstillfällena (Ejlertsson, G. & Axelsson, J, s 35f). Med svaren att döma 

upplever jag att enkäten har konstruerats på sådant vis att det är tydligt för respondenterna 

hur de ska svara. Med det sagt är enkäten långt ifrån perfekt utförd och skulle jag ha 

möjlighet att göra om den skulle några av svarsalternativen korrigeras för att öka frågornas 

träffsäkerhet och underlätta för analys  

Den stora riskfaktorn för reliabiliteten i min studie var när jag skulle koda svaren om 

psykisk hälsa i SPSS. Svarsalternativen var som tidigare beskrivet på en fyrgradig likertskala, 

i datasetet kodades svaren däremot som stringvariabler (dvs. inte i siffror, utan i text; t.ex. 
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värde 1 anges som ofta). Detta innebar att jag först behövde koda om samtliga variabelvärden 

från text till siffror genom en funktion i SPSS och därefter koda om siffrorna i rätt ordning. 

Kruxet är att ungefär hälften av frågorna i GHQ-12 är inverterade utan att följa en särskild 

ordning. Om det av någon anledning inte skulle ha blivit rätt på någon av variablerna skulle 

hela indexet vara helt oanvändbart (Djurfeldt et al., 2010, s. 109). För att helt undvika fel 

skapade jag först ett kodningsschema och såg till att följa det till punkt och pricka; på så vis 

kunde jag försäkra mig om att allt gick rätt till i skapandet av indexet.  

 

4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Etiska överväganden har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Vetenskapsrådet, 2002). Bifogat i enkätens 

instruktioner fanns följebrevet med studiens syfte, information om att de när som helst kunde 

avbryta enkäten och att datan inte finns tillgänglig för någon annan än mig själv och 

handledaren. Kontaktuppgifter till mig och min handledare fanns även bifogat. Därmed 

uppfylldes informationskravet. 

Deltagande respondenter informerades om sina rättigheter och kunde som ovan nämnt 

fritt välja att delta i enkäten eller ej, samt utan anledning avbryta deltagandet utan 

konsekvenser. Därmed uppfylldes samtyckeskravet.  

Information om att respondenternas identitet och svar skulle behandlas konfidentiellt 

presenterades. Frågor om psykisk hälsa och sexuella vanor är särskilt känsliga, därför 

betonades respondenternas anonymitet. Så som enkäten är konstruerad kodas varje identitet 

som tid och datum när respondenten svarade och det går inte att identifiera enskilda 

respondenter genom svaren. Därmed uppfylldes konfidentialitetskravet. 

Data är endast tillgänglig för mig och min handledare, data kommer inte att användas i 

någon annan undersökning – varken av mig eller någon annan. Därmed uppfylldes 

nyttjandekravet.   

Utöver vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det anledning att föra en vidare 

etisk diskussion, eftersom jag inte ser min undersökning som helt problemfri ur ett etiskt 

perspektiv. För det första rör det något så pass intimt som sexuella erfarenheter, mer specifikt 

nätdejtande, och psykisk hälsa. Båda är aktuella ämnen och därför finns det skäl nog att 

utforska dessa mer, men det går inte att komma ifrån att det är känsliga ämnen som kan vara 
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jobbiga att påminnas om. Sex och psykisk hälsa kan av olika anledningar upplevas som 

jobbigt och unga människor kan vara mer känsliga; att inte lyckas sexuellt kan ses som 

personligt misslyckande, därför finns det en risk att en så pass intim enkät som denna kan 

påverka självbilden negativt.  

Det är heller inte helt oproblematiskt att jag som själv är student och befinner mig i mer 

eller mindre samma situation som respondenterna undersöker deras sexualvanor, många 

respondenter kan därför misstro syftet med studien, ifrågasätta anonymiteten och hur min 

data kommer att användas. Skulle en liknande studie upplevas som mindre påträngande om 

en mer etablerad forskare utförde den, eller åtminstone av någon på masternivå? Möjligt, 

därför är det oerhört viktigt att jag är seriös och professionell i min framtoning, samt tydligt 

formulerar syftet med studien och att varje respondent är garanterat anonym. 

En garant för respondenterna är att alla frågor har godkänts av min handledare, vilket gör 

frågeställningarna mer legitima. En fördel är att den insamlade informationen inte är inriktad 

mot en alltför snäv grupp, vilket skulle kunna avslöja någon och med tanke på uppgifternas 

känslighet vore högst problematiskt i en studie som denna. 

5. RESULTAT  
 

I detta avsnitt redovisar jag resultaten från analysen av data jag samlat in, inledningsvis med 

sammanfattning av bakgrunds- och oberoende variabler i form av en frekvenstabell (5.1), 

därefter undersöker jag min andra frågeställning: ”Finns det samband mellan nätdejting och 

tillfälligt sex?” och redovisar resultatet från Chi2-test (5.2). Slutligen undersöker jag min 

tredje frågeställning: ”Hur påverkar användandet av nätdejting och dejtingappar studenters 

psykiska hälsa?” och redovisar resultatet av linjär regressionsanalys (5.3.)  

Jag påminner om frågeställningarna: 

• Hur ser studenternas nätdejtingvanor ut? 

• Finns det samband mellan nätdejting och tillfälligt sex? 

• Hur påverkar användandet av nätdejting och dejtingappar studenters psykiska hälsa?  
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5.1 HUR SER STUDENTERNAS NÄTDEJTINGVANOR UT?  

 

Totalt svarade 220 personer på enkäten, varav 17 behandlades som bortfall, vilket i slutändan 

innebar 203 bearbetningsbara fall. 121 kvinnor (59,6%) och 76 män (37,4%) deltog. De 

svarande var mellan 19 och 68 år gamla.  

Kommentar: Tabell 1 visar könsfördelningen och sexualiteten för respondenterna. Tabell 2 visar dejtingvanor för 

respondenterna.  
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5.2 FINNS DET SAMBAND MELLAN TILLFÄLLIGT SEX OCH NÄTDEJTING? 

 
För att besvara frågeställningen ”Finns det samband mellan tillfälligt sex och nätdejting?” 

Gjorde jag ett Chi2-test med de dummykodade oberoende variablerna ”Har du någon gång 

använt en mobil nätdejtingsajt eller mobil dejtingapp?” och ”Hur många gånger har du haft 

sex med någon (behöver ej vara samma person) du känt kortare tid än en vecka under de 

senaste 30 dagarna?” 

Tabell 1: Korstabell av fråga 5 och fråga 13, procentandelar visas i kolumnprocent 

 
Har du någon gång använt en mobil nätdejtingsajt eller mobil dejtingapp? *  

Hur många gånger har du haft sex med någon (behöver ej vara samma person) du känt 

kortare tid än en vecka under de senaste 30 dagarna? 

 
 % within Har du någon gång använt en nätdejtingsajt eller mobil dejtingapp? 

  

Har du någon gång använt en mobil 

nätdejtingsajt eller mobil dejtingapp?  

Total nej ja 

 

Hur många gånger har 

du haft sex med någon 

(behöver ej vara samma 

person) du känt kortare 

tid än en vecka under de 

senaste 30 dagarna? 

 

Aldrig 

Count 36 114 150 

% within använt 

nätdejting 90,0% 75,0% 78,1% 

 

1 eller fler 

Count 4 38 42 

% within använt 

nätdejting 10,0% 25,0% 21,9% 

 

Total 

Count 40 152 192 

% within använt 

nätdejting 100,0% 100,0% 100,0% 

Kommentar: Signifikant på en 95% nivå. *p<0.05. 

 

90% av de som har svarat ”nej” på frågan om de någon gång använt en nätdejtingsajt eller 

mobil dejtingapp har svarat ”aldrig” på frågan hur många gånger de har haft sex med någon 

de känt kortare tid än en vecka under de senaste 30 dagarna. 10% av de som har svarat ”nej” 

på frågan om de någon gång använt en nätdejtingsajt har svarat ”1 eller fler” på frågan hur 

många gånger de har haft sex med någon de känt kortare tid än en vecka under de senaste 

30 dagarna.  

         75% av de som har svarat ”ja” på frågan om de någon gång använt en nätdejtingsajt 

eller mobil dejtingapp har svarat ”aldrig” på frågan hur många gånger de har haft sex med 

någon de känt kortare tid än en vecka under de senaste 30 dagarna. 25% av de som har 

svarat ”ja” på frågan om de någon gång har använt en nätdejtingsajt eller mobil dejtingapp 

har svarat ”1 eller fler” på frågan hur många de har haft sex med någon de känt kortare tid 
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än en vecka under de senaste 30 dagarna. Testet visar signifikanta skillnader mellan 

grupperna och kan tyda på ett samband.  

 

5.3 HUR PÅVERKAR ANVÄNDANDET AV NÄTDEJTING OCH DEJTINGAPPAR 

STUDENTERS PSYKISKA HÄLSA?  
 

Analysen avgränsades till de som svarat att de någon gång använt en nätdejtingsajt eller 

mobil dejtingapp. Likertskalan för GHQ-12-indexet löper från 0 till 36 poäng. För min 

undersökning var medianen 11 poäng och medelvärdet 11,5 poäng. I första modellen 

ställdes den beroende variabeln om psykisk hälsa mot den dummykodade oberoende 

variabeln Hur många gånger har du haft sex med någon (behöver ej vara samma person) du 

känt kortare tid än en vecka under de senaste 30 dagarna? Resultatet blev 2,431*, vilket 

innebär att de som har svarat att de har haft sex med minst en person de känt kortare tid än 

en vecka under de senaste dagarna har 2,431 högre poäng på GHQ-12-skalan. Detta 

indikerar ett sämre psykiskt välbefinnande. I nästa steg lade jag till den dummykodade 

kontrollvariabeln kön, då ökade poängen för hookup-variabeln från 2,431* poäng till 

3,276** poäng. 

Tabell 3. Linjär regression, begränsat till de som har nätdejtat 

 (1) (2) 

Hookup 2,431* 3,276** 

   

Kön  2,282* 

   

N 145 139 
R Square 0,028 0,062 

Kommentar: Den beroende variabeln är index för GHQ-12.  

*p<0.05, **p<0.001 

 
 

5.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

 

I nästa kapitel följer en diskussion av uppsatsen där samtliga resultat av analyserna ligger till 

grund.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I följande avsnitt diskuterar jag uppsatsens resultat i förhållande till dess syfte och 

frågeställning. Jag vill påminna om att undersökningens frågeställningar var tre till antalet 

och avsåg att undersöka 1) Hur ser studenternas dejtingvanor ut, 2) Finns det samband mellan 

tillfälligt sex och nätdejting, samt 3) Hur påverkar användandet av nätdejting och 

dejtingappar studenters psykiska hälsa. I detta avsnitt kommer jag att besvara de två senare 

frågeställningarna. Inledningsvis diskuteras resultatet i relation till det tidigare kartlagda 

forskningsfältet, därefter förs en diskussion utifrån det teoretiska kapitlet, därefter diskuterar 

jag metodologiska val och dess påverkan på resultaten. Slutligen förs en reflektion om 

undersökningens slutsatser och vilka konsekvenser det kan ha för framtida studier.  

 

6.1 RELATIONEN MELLAN RESULTAT OCH TIDIGARE FORSKNING 

  
Ett av syftena med undersökningen var att undersöka om det finns ett samband mellan 

tillfälligt sex och nätdejting. För att ta reda på det genomförde jag ett Chi2-test med två 

oberoende variabler; den ena mäter tillfälligt sex och den andra nätdejting. Resultatet visade 

sig vara signifikant. Det var besvärligt att hitta tidigare forskning som undersökt det 

sambandet, vilket gjorde det svårt att förutse hur mina analyser skulle gå. Att det skulle bli ett 

signifikant resultat var med andra ord inget jag på förhand tog för givet. Kunde 

transformationen från traditionell dejtingkultur till en hookup-kultur, som Heldman & Wade) 

(2010, s. 324) beskriver, även gälla för nätdejtare?  

Som jag diskuterade i inledningen av kapitlet Tidigare forskning är merparten av den 

tidigare forskningen hämtad från amerikanska studier. Ett mål var nämligen att undersöka om 

det finns skillnader mellan USA och Sverige på detta område, eller om det kunde vara som så 

att hookup-kulturen är universell. Att diskutera hookup-kultur på universitet i Sverige är inget 

som vanligen görs, kanske kan det i viss mån bero på vår egen självbild som ett mer sexuellt 

frigjort land. Som jag nämnde i Tidigare forskning menar Lewin (2008, s. 125) att Sverige 

länge sågs som ett land där sexualiteten var exotisk, frestande och liberaliserad. När jag läser 

Freitas (2013) får jag intrycket av att hon ser hookup-kulturen som helt ny i amerikansk 

kontext, men tillfälligt sex i någon form har förekommit under en lång tid (Bogle, 2008, s. 7). 

I flertalet amerikanska studier jag redovisar har deltagarna negativa associationer till tillfälligt 

sex, att det påverkar deras psykiska hälsa på längre sikt är däremot svårare att tyda. I en 
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studie menar Heldman & Wade (2010, s. 326) att de gånger tillfälligt sex leder till negativa 

känslor är gångerna sexet inte leder till en vänskaplig relation eller seriöst förhållande. 

Kanske blir synen på vad sexualitet ska vara avgörande i sådana sammanhang. Om sex är 

mindre laddat i Sverige än i USA, blir reaktionerna kanske också mindre starka. Om det 

existerar en liknande hookup-kultur vid Uppsala universitet, var det inget som var självklart 

utifrån mina resultat. Merparten av respondenterna svarade att de för närvarande har en stadig 

partner. Att träffas via nätet är vanligt i vår samtid, i min undersökning var det vanligaste 

sättet att träffas via och en övervägande majoritet hade någon gång använt nätdejting. Det var 

dock tydligt att betydligt fler hade sökt efter ett förhållande och inte tillfälligt sex primärt. 

Utifrån det skulle det kunna gå att argumentera emot att det finns en hookup-kultur vid 

Uppsala universitet, men kanske är det å andra sidan studenternas trängtan efter något stabilt 

vi ser. Kanske får merparten i slutändan nöja sig med tillfälliga sexuella förbindelser, trots att 

det får dem att må dåligt. Heldman & Wade (2010, s. 326) menar att majoriteten av 

deltagarna i hookup-kulturen uttrycker ”någon form av emotionell påverkan”. I min 

undersökning kunde jag se en koppling mellan sämre psykiskt mående och deltagande i 

hookup-kulturen, men det är viktigt att komma ihåg att det var förhållandevis få som 

resultatet baserades på. Det blir därför nödvändigt att gå vidare med fler studier för att kunna 

generalisera resultatet.   

 Att mönster från offlinedejtande även skulle finnas bland nätdejtare såg jag därför inte 

som osannolikt. Utifrån resultatet är det emellertid relevant att diskutera omfattningen. Som 

jag argumenterade för i (2.1) har människor olika anledningar till att nätdejta, om det 

förekommer tillfälligt sex, förekommer det även dejtande med långsiktigt fokus. I kapitel 

(2.4) hänvisar jag till en studie som drar slutsatsen att Tinder inte går att reduceras till det ena 

eller andra, utan kan fungera som ett sätt att träffas både för tillfälliga och mer permanenta 

relationer. Vad som var viktigast för användarna berodde framför allt på kön och ålder 

(Sumter, Vandenbosch, & Ligtenberg, 2017, s. 67). En annan aspekt som kan ha relevans för 

resultatet är att en liten andel av befolkningen i västländer står för signifikant många fler 

sexpartners än majoritetsbefolkningarna (Træen, 2008, s. 77). Att resultatet tyder på samband 

mellan nätdejting och tillfälligt sex kan med andra ord ha att göra med urvalsgruppen, 

möjligen är urvalet överrepresenterat av studenter som i högre utsträckning ägnar sig åt 

tillfälligt sex.  

Än så länge har jag diskuterat tillfälligt sex som ett medvetet val, utan att föra in faktorer 

som kan påverka till vilken grad studenter ägnar sig åt tillfälligt sex och hur det påverkar 
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dem. Psykologiska riskfaktorer som hög alkoholkonsumtion, lägre psykosocial hälsa och 

positiva attityder till tillfälligt sex är alla riskfaktorer för att ingå i tillfälligt sex (Owen & 

Fincham, 2011, s. 321). Flertalet studier visade att unga vuxna som uppgav negativa känslor 

efter engångssex också i hög grad uppvisade depressiva symptom (Owen & Fincham, 2011, 

s. 323). För min studie är detta problematiskt: ägnar sig nätdejtarna åt tillfälligt sex i högre 

utsträckning på grund av att de mår psykiskt dåligt på förhand, eller mår de psykiskt dåligt åt 

att ägna sig åt tillfälligt sex?  

Resultatet av regressionsanalyserna visar att de som har ägnat sig åt tillfälligt sex minst 

en gång under de senaste 30 dagarna hade 2,431 poäng högre på GHQ-12, vilket överskrider 

gränsen på 12 poäng som (Lundin et al, 2016, s. 72) menar är där gränsen för depressiva 

symptom går. Kön visade sig vara en viktig kontrollvariabel, när den togs med höjdes 

poängen från 2,431 till 3,276 för de som ägnat sig åt tillfälligt sex minst en gång under de 

senaste 30 dagarna. Männen mådde bättre än kvinnorna, att det går att urskilja en sådan 

skillnad kan ha att göra med synen på sexualmönster för könen. Män får högre status av att 

konsumera många kvinnor, kvinnor som följer samma mönster ses istället som lösaktiga 

(Heldman & Wade, 2010, s. 326). Att avvika från gruppens syn på normal sexualitet får alltså 

större konsekvenser för kvinnor än för män. Efter tillfälligt sex tenderar kvinnor att uppvisa 

fler negativa emotionella reaktioner än män, vilket förklarar mitt resultat (Owen & Fincham, 

2011, s. 323). Samtidigt visade deltagarna i en studie vid ett större universitet i sydöstra USA 

att båda kön uppgav mer positiva än negativa emotionella reaktioner, vilket är värt att 

kommentera mot bakgrund av mitt resultat. Antalet som svarat att de haft sex med någon de 

känt kortare tid än en vecka de senaste 30 dagarna, var liten i förhållande till det totala antalet 

respondenter. Om frågan hade formulerats mindre snävt, skulle jag kunna ha involverat ett 

större antal i analysen, resultatet skulle då även kunna visa på positiva sidor av tillfälligt sex. 

 

6.2 RELATIONEN MELLAN RESULTAT OCH TEORI 

  
I den här delen diskuterar jag hur mina teoretiska val påverkat uppsatsens upplägg, analys 

och slutsatser. Det huvudsakliga syftet med arbetet har varit att beskriva hur studenters 

dejtingvanor ser ut, om det finns samband mellan tillfälligt sex och nätdejting, samt hur deras 

psykiska hälsa påverkas av nätdejtande. I teoriavsnittet utgick jag huvudsakligen från 

modernitetsteorier utformade av Zygmunt Bauman och Anthony Giddens. Synen på kärlek, 

sex och relationer är centralt i utforskandet av moderniteten, Bauman beskriver det inte minst 
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i Liquid Love (2003) där han argumenterar för att relationsskapandet i senmoderniteten är 

mer flytande och därmed mindre tryggt än tidigare. Baumans andra teori handlar om hur 

konsumtion genomsyrar allt i den senmoderna människans vardag.  

Utifrån detta teoretiska perspektiv utformade jag mina frågeställningar och hypotes 

utifrån en kritisk synvinkel på nätdejting. Att det finns ett samband mellan tillfälligt sex och 

att nätdejta, kunde jag tänka mig genom att applicera Baumans konsumtionsteorier. Han 

menar bland annat att intima relationer har förskjutits från det privata till det offentliga och 

samtidigt gjort partnerskapandet till en typ av konsumtion. Att konsumera partners ska 

däremot inte ta för mycket tid i anspråk, om det inte känns rätt finns det gott om alternativ att 

välja på (Bauman, 2008, s. 23). Ett exempel Bauman har är ett stort nätdejtingföretag, 

användarnas tro på att sajten skulle hjälpa dem finna ”den rätta”, ökade snabbt ett halvår 

innan en stor undersökning genomfördes. Att vara ensam är inget som lockar, det är snarare 

en skrämmande tanke. Att skapa en nätdejtingprofil med omedelbar respons ger dig 

behagliga dopaminkickar, men glädjen är högst tillfällig och är förenlig med missbruk och 

oro, när användarna går vidare till nästa sajt i hopp om bättre lycka där.  

Min tanke var därför att tillfälligt sex skulle sticka ut rejält bland respondenterna i 

enkäten, inte minst med tanke på att det absolut vanligaste sättet att träffas på var via 

nätdejting (se 5.1), där rollerna som subjekt och objekt är tydligare än på många andra håll 

(Bauman, 2008, s. 11). Ross (2008, s. 307) skriver att i ett konsumtionssamhälle behandlar 

människor varandra som just konsumtionsobjekt, värderade efter hur stor njutning de kan 

erbjuda. Ett sådant scenario torde inte bara öka tillfälligt sex, utan även få konsekvenser för 

människors välmående.  

Min regressionsanalys (5.3) visade att det går att se att de som ägnat sig åt tillfälligt sex 

och nätdejting också mår sämre. Kanske är dessa människor, genom sökandet efter en 

tillfällig partner, framför allt ute efter ett lyckligt liv. Som överlevnadsstrategi utlovar 

nätdejtingsajterna användarna tillfredsställelse. Dejtingobjekten signalerar tecken på 

tillfredsställelse och ett sexuellt möte initieras, efter aktens slut blir det däremot tomt och 

otillfredsställelsen är tillbaka i sitt eviga tillstånd. Kvar finns begäret och känsla av olycka 

(Bauman, 2007, s. 45f). Detta kan kopplas till det jag beskrivit som emotionella reaktioner i 

kapitel (2.3). Att konsumera sig till lycka är en modell som funnits länge, men 

konsumtionens förmåga att göra oss människor lyckliga är mycket snäv, istället bidrar den till 

den flytande osäkerhet till tillvaro som präglar vår samtid (Bauman, 2008, s. 56). Människor 
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som ägnar sig åt att masskonsumera sexpartner, kommer aldrig att uppleva lycka längre än en 

kortare tid. I mötet med andra nätdejtare kommer de själva att ses som konsumtonsobjekt och 

värderas utifrån hur hög grad av njutning de kan ge den andra personen (Ross, 2008, s. 307). 

Kanske kan nätdejting vara ett adekvat substitut till konventionella former av 

partnerssökande, problemet är emellertid att det aldrig går att slappna av från det. Ständigt 

plågas du av förnimmelsen att någon kan finnas där ute, redo att göra just mig lycklig. Att 

leva ett harmoniskt liv och vänta tills ett bra läge uppstår, är inget alternativ. Istället är det 

kvantitet på nätet som gäller och kanske känner många att det är precis vad de behöver. 

Varför gå ut och hänge sig åt en annan person, med alla risker det innebär, när dejtingsajterna 

ger dig snabba kickar du kan leva vidare på i stunden?  

Men vi är trots allt sociala varelser, det ligger i vår natur att ge oss ut och träffa andra 

människor, att knyta an till dem och att forma långvariga relationer. Med 

konsumtionssamhällets uppskruvade tidstempo förändras förväntningarna på de virtuella 

relationerna; romantiska möjligheter ska gå snabbt och finnas många av. Det går heller inte 

att nöja sig med någon, utan nästa upplevelse ska vara än mer fulländad, samtidigt som 

sökandet efter perfektion inte får ta för mycket tid i anspråk. Detta sätter oerhörda krav på en 

potentiell partner och indirekt på sig själv som reflexiv människa. Kanske är det även 

oförenligt med viljan att skapa ett långvarigt förhållande? Har senmodernitetens unga mist 

förmågan att skapa hälsosamma förhållanden? Har kommodifieringen av partnerssökandet 

lett till ett evigt stadie av olycka, som Bauman beskriver? Kanske, men jag hoppas att det går 

att vända.   

 
6.3 RELATIONEN MELLAN RESULTAT OCH METOD 
 

För att undersöka studenters dejtingvanor och hur de påverkar deras psykiska hälsa, bedömde 

jag kvantitativ metod som mest lämplig. Detta för att jag ville ha in en större mängd svar för 

att kunna dra slutsatser utifrån fler än ett fåtals upplevelser. Det hade också varit möjligt att 

studera ämnet med kvalitativa metoder, såsom intervju- eller enkätsstudie, innehållandes en 

större mängd öppna frågor. En studie av det slaget skulle däremot ha ändrat fokus och gjort 

det svårare att mäta samband mellan just nätdejtingvanor och psykisk hälsa. Heldman & 

Wade (2010, s. 326) menar att dejtingmanusen för tillfälligt sex är mindre definierade än de 

för traditionell dejting, vilket innebär att människors uppfattning om hur det ser ut kan skiljas 

åt i stor grad. Av den anledningen hade en kvalitativ ansats inte varit lika passande. 
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Att undersöka människors dejting- och sexualvanor är känsligt, likaså psykisk hälsa. Det 

skulle ha inneburit stora utmaningar om metoden varit kvalitativ, därför ansåg jag att ett 

enkätutskick skulle passa min undersökning bäst, med förbehållet att resultatet inte går att 

generalisera till en större population, på grund av för få svarande.  

 

6.4 IMPLIKATIONER FÖR FORSKNING OCH PRAKTIK 
  

Resultatet av arbetet har visat att det inom urvalsgruppen finns ett samband mellan tillfälligt 

sex och nätdejting. Samt att de som har nätdejtat och ägnat sig åt tillfälligt sex uppvisar ett 

sämre psykiskt mående än övriga svarande. Resultatet har visat skillnader mellan kvinnor och 

män, där kvinnors psykiska hälsa är sämre än männens. Detta pekar på vikten att fortsatt 

använda kön som kontrollvariabel i liknande undersökningar. Fortsatta, och mer omfattande 

studier, behöver genomföras. Framför allt behöver fler kvantitativa studier genomföras för att 

ta fram ett resultat som går att generalisera till en större population. Som jag tidigare har 

diskuterat är det inte helt enkelt att mäta ett fenomen som detta. Fortsatta studier bör därför 

tydligt avgränsas än mer än vad jag har gjort i min undersökning, jag hoppas att detta 

forskningsfält expanderar i Sverige. Det behöver medmänniskorna i vår samtid.  
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BILAGA 1  
 

Här kommer först några frågor om dig och din bakgrund 

1. Jag är:  

Kvinna 

Man 

Annat 

2. Hur gammal är du? 

Svara i antal år 

Fyll i [x] 

3. Hur definierar du din sexuella identitet? 

Heterosexuell 

Homosexuell 

Bisexuell 

Annat 

4. Har du för närvarande någon stadigvarande sexpartner?  

Nej 

Ja, en stadigvarande sexpartner 

Ja, flera stadigvarande sexpartner  

 

 

Här kommer frågor om nätdejting  

5. Har du någon gång använt en nätdejtingsajt eller mobil dejtingapp? 

Ja 

Nej 

Om nej, gå vidare till fråga 8. 

6. Har du någon gång ägnat dig åt följande aktiviteter på nätdejtingsajt eller dejtingapp?  

Letat efter en stadigvarande sexpartner, inte enbart för tillfälligt sex.  

Letat efter tillfällig sexpartner 

Annat  

 

Om annat, gå vidare till fråga 8. 
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7. Har du någon gång gått på dejt med någon du träffat via en nätdejtingsajt eller 

dejtingapp? 

Ja 

Nej 

8. Anser du att nätdejting är ett bra sätt att träffas via? 

Ja 

Nej 

Ingen åsikt 

[Frisvar] 

 

Här kommer frågor om hur du känt dig de senaste två veckorna. Vänligen kryssa för det 

alternativ som bäst passar dig.  

 

9. Har du under de senaste två veckorna … Aldrig Ibland Ganska 

ofta 

Alltid 

Kunnat koncentrera dig på vad du gör?     

Haft svårt att sova på grund av oro?     

Känt att du har en betydelsefull roll i vad som 

händer? 

    

Känt dig kapabel att fatta beslut?     

Känt dig väldigt pressad?     

Kunnat klara av de dagliga problemen     

Känt dig rätt så lycklig med tanke på 

omständigheterna? 

    

Känt att du inte kan komma över svårigheter?     

Känt dig olycklig och nedstämd?     

Börjat förlora ditt självförtroende?     

Börjat tänka på dig själv som en värdelös 

person? 
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13. Kunnat ha glädje av vardagslivets 

aktiviteter 

    

 

Här kommer frågor om ditt sexualliv 

10. När hade du senast en sexuell upplevelse? 

Att ha sex kan betyda olika saker. När du svarar på dessa frågor ber jag dig således att tänka på att 

för många människor innebär sex annat än en mans penis i en kvinnas slida. Frågorna avser sex med 

en eller flera personer, ej onani eller masturbation.  

 

För mindre än 24 timmar sedan 

för 1–2 dygn sedan 

för 3-4 dygn sedan 

för 5-7 dygn sedan 

för 1-2 veckor sedan 

för 3-4 veckor sedan 

för 1-3 månader sedan 

för 4-12 månader sedan 

för mer än 1 år sedan 

Har ej haft sex (Avsluta enkäten, tack för din medverkan) 

11. Vilken relation har/hade du till den du hade sex med senast?  

Stadig partner 

Tidigare partner 

Tillfällig partner 

Vän 

Annan 

12. Hur träffade du din senaste sexpartner?  

Genom gemensamma bekanta 

Genom utbildningen 

Genom arbetet 

Genom förenings- eller ideellt arbete 

På restaurang/bar/klubb 

Genom nätdejting/dejtingapp 

På annat sätt 
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13. Hur många gånger har du haft sex med någon du känt kortare tid än en vecka under de 

senaste 30 dagarna?  

Aldrig 

1-2 gånger 

3-5 gånger 

6-10 gånger 

11 eller mer 

 

Följande frågor besvaras endast om du har svarat ja på fråga fem.  

14. Har dina erfarenheter av sexkontakter som du har träffat på nätet varit bättre eller sämre än 

de du träffat i ”verkliga livet”? 

Mycket bättre 

Bättre 

Sämre  

Mycket sämre 

15. Påverkar din användning av nätdejting ditt sexliv? 

Ja, positivt 

Ja, negativt 

Nej 

[Frisvar] 

 


