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Abstract 
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Purpose/Aim: The aim of this essay is to examine the phenomenon Internet 

dating through a gender perspective and to some extent through an 

age perspective. What do the members’ presentations look like? 

Do men and women select different ways to present themselves, 

and how does it look between the different age groups? 

 

Material/Method: Qualitative method with 42 presentation texts, half men, and half 

women in three different age groups collected from a Swedish 

dating site. 

 

Main results: The study shows that men and women choose to highlight their 

good points at self presentation in the student forum. The 

differences between the various age groups proved not to be 

significantly large. Compared to the small differences between the 

age groups the difference between men’s and women’s texts 

proved to be much more extensive. Men choose to highlight their 

achievements on all fronts, unlike women who are more modest in 

self-praise. The traditional view of male and female appearance 

dominates my material, but the tendency to break the stereotype 

exists in some few cases. 
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SAMMANFATTNING 

Nätdejting har blivit ett vanligt sätt för människor att söka nya relationer på. Undersökningar 

har visat att varannan svensk använder Internet i sökandet efter en ny partner. Syftet med min 

uppsats har varit att undersöka detta fenomen ur ett genusperspektiv samt i viss mån ur ett 

åldersperspektiv genom att studera skillnader och likheter i olika medlemmars 

presentationstexter. Hur väljer man att presentera sig själv på en plats där möjligheten att 

framställa sig själv efter eget tycke är större än i det verkliga livet? Väljer män och kvinnor att 

framhäva olika sidor och egenskaper och på vilket sätt kommer detta till uttryck? 

 

Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod genom analys av 42 stycken 

presentationstexter, varav 21 utgjordes av kvinnor och 21 utgjordes av män. Samtliga 

presentationstexter hämtades in från en svensk dejtingsida. Jag valde även att dela in båda 

könsgrupperna i ytterligare tre grupper med avseende på ålder där den yngsta gruppen bestod 

av medlemmar i åldrarna 20-35 år, den medelåldriga gruppen 36-50 år och slutligen den 

äldsta gruppen 51-65 år. Detta gjordes för att se om skillnader även kunde ses mellan olika 

åldersgrupper. De teorier som har använts är framförallt kopplade till sociala relationer och 

nya medier. Bland annat tar jag upp teorier om självpresentation, genus och användandet av 

Internet samt hur människan fungerar i ett sådant forum. 

 

Kortfattat visar resultaten på att både män och kvinnor framställer sig själva med sina positiva 

egenskaper. Däremot så är kvinnorna, till skillnad från männen, mer blygsamma med att lyfta 

fram sina positiva egenskaper. Männen tar till självberöm som i det närmsta blir skryt genom 

att beskriva prestationer i olika sammanhang vilket inte kvinnorna tenderar att göra. 

Kvinnorna visar å sin sida sig mer beroende av någon annan istället för den självständiga 

individ som mannen gärna presenterar sig själv som. Vidare så presenterar mannen sig över 

lag med typiskt manliga egenskaper medan kvinnan presenterar sig med typiskt kvinnliga 

egenskaper. 

 

Trots att de stereotypa föreställningarna är det mest framträdande så finns det även enstaka 

exempel som tyder på normöverskridanden. Med stöd av olika teorier så kan dessa exempel 

tyda på att en förändring i hur män och kvinnor ser på sig själva och därmed i hur vi 

presenterar oss går från tidigare stereotypa normer till att allt mer luckras upp och jämnas ut. 
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 1. Inledning 
Under det senaste decenniet har Internetanvändandet ökat betydligt runt om i världen och 

därmed kommit att bli en del i många människors vardagsliv. Internat har således intagit en 

naturlig plats bredvid tv:n, dagstidningarna, radion, telefonen och böckerna.
1
 

 
”Att använda Internet har kommit att ingå i de dagliga rutinerna för många” Olle Findahl, forskningsledare 

vid World Internet Institute
2
 

 

Internets har även skapat nya möjligheter för människans att kommunicera, umgås och 

träffa nya människor bortom tid och rum via sociala nätverk och communitys såsom 

Facebook, Lunarstorm och Myspace. Inom loppet av några sekunder kan vi prata med 

varandra, söka upp kontakter och inleda nya relationer helt oberoende var i världen vi 

befinner oss.
3
 Bara vi har tillgång till en nätanslutning är vi tillgängliga och kan nå ut till 

resten av världen där det också finns nätanslutningar. Detta nya sätt att umgås öppnade runt 

2000-talet upp dörrarna för kärleken i samband med att nätdejtingen försiktigt slog fäste. 

Under de senaste åren har nätdejtingen ökat och gått från något som ansågs pinsamt till ett 

accepterat sätt att finna sin partner på av inte mindre än 1.3 miljoner svenskar.
4
 

 

Men i samband med umgänget på nätet har också frågan om anonymitet kommit upp. 

Människan har fått en ny möjlighet att gömma sig bakom en dataskärm och låtsas vara 

någon helt annan än den man är i det verkliga livet. Friheten för människan att själv 

bestämma hur man vill presentera sig själv på ett forum där användaren i stort sett kan vara 

helt anonym har ökat förutsättningarna för kommunikationen än då vi interagerar öga mot 

öga.
5
 Hur målas denna bild av jaget upp under dessa omständigheter? Förblir vi samma 

människor när vi ger oss ut på Internet som vi är i det verkliga livet då möjligheten att iklä 

oss en annan roll finns? Detta relativt nya fenomen leder till en rad olika frågor vilka ett 

fåtal denna uppsats ämnar söka svar på. 

 

I andra miljöer har man sedan lång tillbaka i tiden pratat om skilda mönster för män och 

kvinnor. I denna uppsats vill jag applicera dessa mönster på Internet genom att titta på hur 

människor presenterar sig själva på det relativt nya forumet nätdejting med avseende på om 

det finns några skillnader mellan männen och kvinnornas sätt att framställa sig själva. 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att studera kvinnor och mäns presentationstexter på en av Sveriges 

alla dejtingsajter. Jag kommer i uppsatsen inte att ange vilken mötesplats som studeras. Det är 

heller inte det enskilda forumet som är intressant utan människors presentationstexter. Utifrån 

dessa texter har jag för avsikt att se om det finns några skillnader i hur manliga och kvinnliga 

medlemmar presenterar den egna personen på nätet. Kan skillnader även ses i vad de olika 

könen väljer att presentera? Hur skapar de en identitet kring sig själva som utåt sett ska locka 

så många som möjligt att svara på annonsen? Går det även att urskilja mönster, likheter och 

skillnader i de olika presentationstexterna beroende på medlemmarnas ålder? 

 

                                                 
1
 http://www.wii.se/ hämtad 2009-11-10 

2
 http://www.wii.se/ hämtad 2009-11-10 

3
 Svenningsson et al.(2003) s.11 

4
 http://www.dn.se/ekonomi/boom-for-natdejter-1.890581 hämtad 2009-12-03 

5
 Svenningsson et al.(2003) s. 25 

http://www.wii.se/
http://www.wii.se/
http://www.dn.se/ekonomi/boom-for-natdejter-1.890581
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Konkreta frågeställningar i detta sammanhang är: 

 

- Hur ser presentationstexterna ut på en dejtingsida? 

- På vilket sätt skiljer sig männens presentationstexter från kvinnornas? 

- Kan det även finnas skillnader beroende på medlemmarnas ålder? 

1.3 Metod 

Undersökningen är baserad på en kvalitativ metod genom analys av 42 stycken 

presentationstexter på en dejtingsida i Sverige. Presentationstexterna jag valt ut består av 

hälften män och hälften kvinnor som i sin tur även uppdelats i tre olika åldergrupper då dessa 

ska studeras ur såväl ett genusperspektiv som ur ett åldersperspektiv. Val av metod 

presenteras närmare i kapitel 3. 

1.4 Avgränsningar 

Jag har begränsat denna undersökning genom att endast hålla mig till svenska presentationer 

från en och samma dejtingsida. Ytterligare så kan åldern ses som en begränsning då min 

undersökning omfattar medlemmar mellan 20-65 år. Samtliga medlemmar är heterosexuella 

vilket beskrivs ytterligare i samband med urvalet i kapitel 3. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Nätdejting – Kommer från engelskans ”Internet” och ”date” som i en försvenskad form blir 

nätdejt. Denna term kommer jag konsekvent att använda mig av i min uppsats. Ordet finns 

ännu inte i Svenska Akademins ordlista och går heller inte att hitta i nationalencyklopedin. 

Men i vardagligt tal är ordet vanligt förekommande vilket är anledningen att jag håller mig till 

denna term. Googles hemsida ger 31 100 träffar vid en sökning av ordet ”nätdejting”
6
 vilket 

kan ses som en bekräftelse på att begreppet finns och används såväl på dejtingsajterna som i 

allmänhet av människor. Nätdejting är således en tjänst på Internet där man söker efter en 

partner för att hitta nya relationer och/eller kärleksförhållanden. 

 

Nätdejtare – Är de människor som är medlemmar på någon dejtingsajt och utför nätdejting. 

 

Profil – I denna uppsats definieras begreppet profil den plats där medlemmarna på en 

dejtingsida skriver om sig själva och på så vis marknadsför sig själv i jakten efter kärlek och 

nya relationer. Var och en av medlemmarna har en egen profil som ofta består av kort 

information om personen såsom kön, ålder och ort. Som regel ges även utrymme för 

nätdejtarens egna ord där han eller hon kan beskriva sig själv i form av en presentation. Här 

finns det även möjlighet för nätdejtaren att ladda upp ett foto av sig själv.  

 

Presentationstext – Begreppet definieras i denna uppsats på samma sätt som det ovan nämnda 

begreppet profil har förklarats. 

 

IRL – är en förkortning av det engelska uttrycket In real life, vilket i denna uppsats syftar till 

en träff i det verkliga livet. 

 

FTF – är ytterligare en förkortning från engelskans face to face. På svenska kan detta uttryck 

förklaras som den kommunikation som utspelar sig ansikte mot ansikte. 

                                                 
6
 http://www.google.se sökning på ”nätdejting” 2009-12-02 

http://www.google.se/
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1.6 Tidigare forskning 

Fenomenet nätdejting har funnits i ungefär tio, elva år och ökar stadigt. Trots detta så finns 

inte så mycket forskning från svenskt håll att tillgå, vilket kan ha att göra med att det ännu är 

ett relativt nytt fenomen. Vanliga forskningsplatser som Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen 

har inte heller offentliggjort något material. Vid en sökning på Internetsidan uppsatser.se finns 

däremot ett bredare utbud av uppsatser som skrivits på C-nivå. När det kommer till 

nyhetsmedierna så har det däremot publicerats åtskilliga artiklar i ämnet i tidskrifter såsom 

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Metro, Svenska Dagbladet, Expressen och Internet World för 

att nämna några. Varje dejtingsajt redovisar vanligtvis en hel del undersökningar från sina 

egna resultat. Forskning som kan anses vara baserad på vetenskaplig grund är desto svårare att 

hitta vilket kan bero på som tidigare nämnts, att nätdejting är ett relativt nytt fenomen. Både i 

verkligheten och på Internet har dejtinfenomenet skildrats i olika böcker. ”Singel på 

Manhattan” är en subjektiv skildring av frilandsjournalisten Eva Wistens upplevelser av New 

Yorks dejtingkultur. En annan bok som ger tips på hur man träffar någon med hjälp av 

kognitivbeteende terapi är ”Den ultimata singelhandboken” som är skriven av psykologen 

Eva Rusz och Kicki Norman. Marie Hagberg och Lisa Bjerre har tillsammans skrivit boken 

”Nätdejting: allt du behöver veta” där de berättar om flera par som framgångsrikt funnit 

kärleken på Internet. Boken fungerar också som en komplett handbok med tips och råd om 

hur man går till väga och lyckas med dejtandet i kärleksdjungeln på nätet.
7
 Ovannämnda 

forskning och litteratur är mer av populärvetenskaplig karaktär vilket man bör ha i åtanke. 

 

Även om forskningen i Sverige kring nätdejting än så länge inte är så omfattande så har det 

forskats mer ur ett internationellt perspektiv. Nicole Ellison är en forskare vars forskning 

kring nätdejting bland annat visar på att nätdejtarna förhåller sig mellan sitt ”äkta jag” och sitt 

”idealjag” när det kommer till självpresentation vid nätdejting. De vill lyfta fram sina 

attraktiva och positiva egenskaper samtidigt som de även vill ge den sanna bilden av sig 

själva. Nätdejtarna pendlar mellan dessa två jag-bilder av sig själva och tar på så vis till olika 

strategier för att uppnå trovärdighet.
8
 Samma forskning visar också på vissa antydningar om 

att ärligheten i människornas presentationer är förhållandevis hög. Detta trots att en viss 

intrycksstyrning kan förekomma vid nätdejting. Detta tros bero på att nätdejtandet på längre 

sikt ska leda till en träff IRL och om någon varit oärlig i sin beskrivning av sig själv skulle det 

rätt snart komma att avslöjas vid ett eventuellt möte utanför den virtuella världen. De 

presentationstexter som ändå är missvisande är ofta oavsiktliga och kan exempelvis bero på 

att nätdejtaren har dålig självkännedom.
9
 

1.7 Bakgrund 

1.7.1 Internet 

Under en lång tid har medielandskapet varit i förändring men aldrig tidigare har 

massmediernas struktur och innehåll skiftat i en så snabb takt som under de två senaste 

decennierna.
10

 Till en början var Internet främst en mötesplats för studenter, forskare samt för 

anställda vid olika centra för utveckling av datorteknologi. Men i början av 1990-talet 

öppnades det globala nätverket upp för såväl privatpersoner som syften i kommersiella 

sammanhang. Från att endast ha erbjudit innehåll i kodad text lanserades under samma period 

programvaran som möjliggjorde Internets grafiska gränssnitt; www (world wide web) vilket 

                                                 
7
 http://www.dategate.se/boktips/boktips/natdejting.html hämtad 2009-12-02 

8
 Ellison et al. (2006) s.415-441 http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html hämtad 2009-11-23 

9
 Ellison et al. (2006) s.415-441 http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html hämtad 2009-11-23 

10
 Hadenius & Weibull (2008) s.214 

http://www.dategate.se/boktips/boktips/natdejting.html
http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html
http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html
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gjorde det möjligt att läsa och skapa bilder i former och färger.
11

 Mediesystemet betraktas 

idag som ett globalt medium med dess stora tillgänglighet som används av 179 miljoner 

människor i omkring 200 länder världen över.
12 

År 2003 använde 25 procent av den svenska 

befolkningen Internet dagligen. År 2007 hade siffran stigit till 49 procent och idag är den 

uppe i 62 procent. Bara sett till åldersgrupperna 16-35 så uppnår de dagliga 

Internetanvändarna till hela 80 procent.
13

  

1.7.2 Nätdejting 

Dejting har funnits i någon form i alla tider men just nätdejting är däremot ett relativt nytt 

fenomen. I takt med att tekniken utvecklades och kommunikationerna förbättrades blev med 

tiden också utbudet av andra människor bredare i våra liv. Nu för tiden är träffarna i det 

verkliga livet bara en av många möjligheter till dagliga möten med andra människor. Denna 

kultur och sätt att leva öppnade upp möjligheten till att nätdejtingen skulle få den 

genomslagskraft som den fått.
14

 Nätdejting förekommer världen över och utbudet av olika 

sajter ökar ständigt. I Sverige är några av de största nätdejtingssajterna Match.com, 

Mötesplatsen, Spraydate och E-kontakt. Branschen omsätter omkring 100 miljoner kronor per 

år bara i Sverige
15

 där det beräknas finnas uppåt 1,3 miljoner nätdejtare. Att det är så pass 

många som väljer att leta efter kärleken på nätet kan bero på att det finns två miljoner 

singelhushåll i detta land, enligt Statistiska centralbyrån.
16

  

 

Match.com är Sveriges största nätdejtingssajt och startade på den svenska marknaden 2002. 

På deras hemsida står att majoriteten av deras användare är välutbildade med en genomsnittlig 

ålder mellan 25-45 år samt att det är en jämn fördelning mellan småstad och storstad bland 

medlemmarnas boende. Att bli medlem och skapa en profil samt att kunna söka bland andra 

profiler kostar ingenting. Om man däremot vill ha möjlighet att ta kontakt med någon annan 

medlem kostar en månadsprenumeration 279 kronor.
17

 

1.8 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel 2 en presentation av de teorier som analysen 

bygger på vilka har anknytning till självpresentation, genus, säljannons och Internet, samt 

trovärdigheten där. I kapitel 3 redogör jag för de metoder och metodval som gjorts under 

arbetets gång samt ger en beskrivning av hur materialet i form av presentationstexterna 

kategoriserats. Kapitel 4 innehåller resultatet av presentationstexterna och i kapitel 5 

analyseras resultatet med stöd av teorierna. I kapitel 6 förs en slutdiskussion om resultatet och 

i kapitel 7 ges förslag på vidare forskning. Till sist i uppsatsen finns en källförteckning. 

                                                 
11

 Svenningsson et al.(2003) s. 36, 37 
12

 Castells (2001) s.394 
13

 http://www.wii.se/ hämtad 2009-12-02 
14

 Sigurdh (2008) s.133, 134 
15

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_1059793.svd hämtad 2009-12-02 
16

 http://www.dejting-experten.se/nyheter-natdejting/2009-06-12-boom-for-natdejter.htm hämtad 2009-12-02 
17

 http://newscentrese.match.com/extra/pod/?id=9&module_instance=1&action=pod_show hämtad 2009-12-02 

http://www.wii.se/
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_1059793.svd
http://www.dejting-experten.se/nyheter-natdejting/2009-06-12-boom-for-natdejter.htm
http://newscentrese.match.com/extra/pod/?id=9&module_instance=1&action=pod_show
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2. Teori 
Det finns en uppsjö av teorier och begrepp som kan tillämpas på de mest skilda fenomen inom 

psykologin och socialpsykologin. Nedan följer en presentation av de begrepp och teorier som 

jag för denna studie funnit relevanta. 

2.1 Genus 

Vad gäller genusteorier så finns det en mängd varianter som både överlappar och motsäger 

varandra. I denna uppsats har långt ifrån alla berörts, men de teorier som senare kommer att 

ge stöd vid analysen har valts ut för att passa det material som uppsatsen bygger på. 

2.1.1 Normer och stereotyper 

R.W. Connell menar i sin bok Om Genus att den vanliga uppfattningen om genus i allmänhet 

utgörs av föreställningar om olika skillnader mellan män och kvinnors roller och 

personligheter.
18

 Egenskapernas dikotomi är en princip som innefattar kroppsliga skillnader 

och sociala effekter hos män och kvinnor. 

 

Män antas enligt denna princip ha en viss uppsättning av egenskaper och kvinnor en annan. 

Ända sen den västerländska kulturen på 1800-talet har kvinnor som grupp ansetts 

känslosamma, omvårdande, pratsamma, lättpåverkade, intuitiva och sexuellt lojala individer 

medan männen som grupp ansetts envisa, aggressiva, analytiska, rationella, tystlåtna och 

promiskuösa individer. Under denna tid ansågs kvinnan ha ett sämre omdöme och intellekt än 

mannen vilket var ett argument som användes då hon vägrades både akademiska studier som 

rösträtt
19

. Som jag i min bakgrund nämnde så har denna dikotomi starkt motbevisats under de 

senaste åren.
20

 

 

Men däremot så anses ännu tron på egenskapernas dikotomi vara väldigt stark än idag.
21

 

Connell hävdar att genus inte handlar om fasta kategorier eller enkla skillnader. 

Genusdynamiken besitter istället en kraft, mångfald och komplexitet som kommer till genom 

aktivt skapande i sociala processer och som formar människor på grund av historiska 

händelser som med orsak av dessa gör människan underkastad förändring. 

2.1.2 Makt och rollövertagande – Den generaliserade andre 

Två andra forskare som berör detta tema är Thomas Johansson i sin bok Det första könet. Den 

andra forskaren är Carin Holmberg som skrivit en avhandling inom sociologi, Det kallas 

kärlek. Med inspiration från teorierna ur denna avhandling berörs även Hanne Haavind och 

Ferguson. Ytterligare inslag från Connell presenteras parallellt med Johansson och Holmbergs 

avhandling på ett sätt som för läsaren ska bli lättare att följa än om teorierna presenterats var 

och en för sig. Genusteorierna avslutas med en presentation av Judith Butlers Queer theory 

och Gender Trouble. 

 

Under en väldigt lång period har mannen varit den som såg till att familjen överlevde och som 

garanterade familjen en inkomst. Samtidigt som mannen försörjde familjen och förankrade sin 

identitet inom den offentliga sfären förankrade kvinnan sin identitet inom den privata sfären 

                                                 
18

 R.W. Connell (2003) s. 50 
19

 R.W. Connell (2003) s. 58 
20

 R.W. Connell (2003) s. 67 
21

 R.W. Connell (2003) s. 58 
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och tog kontrollen över hemarbetet. Denna rollfördelning blev inte ifrågasatt på allvar förrän 

kvinnan började yrkesarbeta.
22

 

 

I takt med att kvinnan gjorde entré på arbetsmarknaden så kom hon på en social nivå att bli 

allt mer ekonomiskt oberoende mannen. Detta faktum har lett till att kvinnans möjligheter att 

ta sig ur destruktiva förhållanden ökat och på så vis har hon även kunnat börja förhandla om 

vem som ska sköta de olika arbetsuppgifterna i hemmet. Men kvinnan är trots detta 

fortfarande den som ansvarar och organiserar för hemarbetet i högst utsträckning.
23

 På den 

kulturella nivån förmedlar massmedia olika föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt. I dessa sammanhang ses tydliga tecken på att könspolariseringen förstärks. Män 

framställs som hårda, tuffa och obevekliga till skillnad från kvinnan som intar en mer klassisk 

position.
24

 Männen är logiska och rationella medan kvinnor är ömma och känslofyllda.
25

 

Johansson menar vidare att män i allmänhet har en problematisk relation till sitt känsloliv och 

att mannen istället har en starkare inriktning på prestation, självständighet och konkurrens 

inom såväl idrott, som arbete och sexualitet än vad kvinnan har. Stereotypen säger att kvinnan 

ska vara och mannen verka. Drivkraften som ständigt gör mannen aktiv är strävan efter 

oberoende och en yttre offentlig bekräftelse.
26

 Mannens anses besitta positiva egenskaper 

medan kvinnans egenskaper ofta framställs i en mer negativ dager och som mannens motsats. 

Kvinnan är känslostyrd, passiv, irrationell och räddhågsen medan mannen ofta förknippas 

vara viljestark, självsäker, handlingskraftig, rationell och orädd.
27

 Det är tydligt att dikotomin 

förnuft och känsla pekar på en hierarkisk ordning som tillskriver könen skilda känslor, vilka 

även värdesätts olika. Känslan som förknippas med kvinnor värderas i vår kultur lägre än 

förnuft som kopplas samman med män. Denna uppdelning mellan könen bottnar i de 

traditionella föreställningar vi har om manligt och kvinnligt.
28

 

 

Men stora förändringar har skett i samhället på såväl kulturell som social nivå. Kvinnligheten 

blir allt vanligare i det offentliga rummet i takt med att hon är mer delaktig i det
29

. Johansson 

menar att uppluckrandet av tidigare identitetsmarkörer kommer att suddas ut ytterligare om 

strävan efter jämlikhet mellan könen fortsätter.
30

  

 

Mannen som aktör framställs ofta som att vara aktiv medan kvinnan intar en mer passiv roll. 

Idag profileras män ofta i reklam och medier med vältränade och estetiserade manliga 

kroppar.
31

 Johansson menar att män har en hård kroppsdisciplinering och att samhället hyser 

ett förakt för den mjuka och feta manskroppen. Den undersökning Johansson bygger detta 

resonemang kring handlar om män inom bodybuildingkulturen. Dock hävdar han att synen på 

den manliga kroppen och mäns förhållande till träning även går att applicera på män som 

tränar under enklare former då syftet med mäns träning i många fall handlar om att tävla, 

hävda sig, prestera samt nå mål och se resultat.
32
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Connell hävdar att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor ibland avspeglas i 

ytterligare skillnader än de ovan nämnda. Män antas enligt Connell ha den fysiska styrkan och 

snabbheten som kvinnan saknar. Män är driftiga och även tekniskt skickligare än kvinnor som 

är bättre på petgöra. Vad gäller personligheten är män aggressiva och kvinnor omvårdande. 

Män och kvinnor anses också ha skilda fritidsintressen då mannen intresserar sig för sport 

medan kvinnan ägnar sig åt skvaller. Basen för dessa sociala genusmönster härstammar från 

idén om de naturliga skillnaderna mellan män och kvinnor som ovan har presenterats.
33

 Ändå 

så hävdar Connell att det efter hundra års forskning kan dra slutsatser om att könsskillnader 

mellan män och kvinnor inte alls är särskilt olika utan att män och kvinnor tvärtom är mycket 

psykologiskt lika.
34

  

2.1.3 Judith Butler 

Genusbegreppet bygger som ovan har presenterats på olika föreställningar om manliga och 

kvinnliga egenskaper. En annan teoretiker inom genusdebatten är den mycket kända Judith 

Butler. Idag anser de flesta att Butler är kreatören bakom den så kallade Queer theory som 

fick sin början i hennes bok Gender Trouble.
35

 Butler inleder denna bok med att ställa sig mot 

synen på feministen där kvinnor behandlats som en ensam och sammanhängande grupp. Å 

andra sidan menar Butler att det är viktigt att ta upp den dåliga och dominerande 

behandlingen av kvinnor då hon menar att feminister istället borde prata om kvinnor som en 

grupp som var illa behandlade av den andra gruppen – män .
36

 I sin syn på manliga och 

kvinnliga föreställningar menar hon att inget inom vår identitet är förutbestämt utan att 

identiteten är resultatet av sociala och kulturella ting som på förväg har uttryckts eller blivit 

sagda. Mellan kön och genus uppstår en dikotomi som Butler anser vara problematisk då den 

antar att kroppen existerar innan betydelsen för könet bestämts. Någon distinktion mellan kön 

och genus finns således inte utan både kön och genus är lika kulturellt konstruerade.
37

 

 

Vidare anser hon att det inte finns något kön, utan att allt är genus och att genus i sin tur är 

performativt.
38

 Människans könsroller tolkar Butler som iscensatta handlingar utan någon 

form av äkta kärna. Maskulinitet och femininitet är en social konstruktion som byggs upp av 

ett tvåkönssystem vilket innebär att du antingen är man eller antingen kvinna och att det inte 

finns något alternativ däremellan. Det är inte det biologiska könet som ligger bakom 

olikheterna mellan könen utan till könet som blivit socialt konstruerat, dvs. genus.
39

 

 

Butler anser att det allmänna sättet som vi tänker och pratar om genus på har en tendens att 

begränsa möjligheterna till en djupare insikt vad gäller genusgestaltning inom kulturen. Hon 

menar istället att vi är framtvingad av existerande diskurser. De flesta människor ser genus 

som ett attribut som installerats av kulturen och som tills sist fastställs som en permanent del i 

personens jag. Men istället för att se genus som ett fastställt attribut anser Butler att genus är 

något obestämt som förändras i olika sammanhang. Genus är därmed en framställning 

(handling) och inget mer. Bakom uttryckandet av genus finns det ingen genusidentitet utan 

identitet utgörs av uttryckssätt som är tillgivna resultat. Med detta menar Butler att vi inte har 

ett identitetsgenus som talar om hur vi ska bete oss utan tvärtom så är vårt beteende allt det 

vårt genus är. Genus är således vad du gör vid speciella tillfällen och inte det allmänna 
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uppfattandet om vem du är.
 40

 Genus kan ses som en prestation. Om en kvinna skulle ta på sig 

en klänning och smink skulle hon kunna säga ”Jag känner mig som en kvinna ikväll!” På 

liknande sätt skulle då en man som klär upp sig i slips se sig själv i spegeln och säga: ”Vilken 

man!” Även om dessa liknelser i vissa fall uttrycks med en gnutta ironi så är uttrycken i sig 

ändå inte helt meningslösa då de faktiskt visar på att de flesta människor, åtminstone delvis är 

medvetna om att genus faktiskt är en form av en föreställning. Av detta menar Butler att ingen 

identitet är mer sann än någon annan och att det på så vis inte heller finns vare sig några äkta 

eller autentiskt manliga eller kvinnliga föreställningar. Dessa föreställningar är inget som är 

förutbestämt utan mönster i identiteten som vi blivit förtrogna med genom att ständigt 

påminnas om dem. 

 

Självklart så förtydligas könskategorier via massmedia som sänder ut tydliga föreställningar 

om hur vi som man eller kvinna bör vara. Däremot så har media vid speciella tillfällen under 

de tre till fyra senaste årtiondena varit mer generösa och flexibla med gränsöverskridningarna 

vad gäller föreställningar om den traditionella synen på manligt och kvinnligt. Men på det 

hela taget så är dessa förändringar av konstruerade genusframställningar tämligen små.
41

 

 

Om samhället var ett bevis på oförutsägbara, till synes slumpvisa föreställningar om vår 

identitet, vilket motsäger våra förväntningar om genus och den mångfald av ”nedbrytande 

undergång”, som Butler pratar om, så skulle dessa genuskategorier som vi tar för givna till 

slut falla isär helt och hållet. Således menar Butler att det inte handlar om något val om hur vi 

ska framställa oss själva eftersom identiteten i sig självt redan är ett framträdande och alltid är 

ett framträdande. Eftersom att jaget enligt Butler alltid skapas och omskapas i den dagliga 

interaktionen så borde beslutet om att undvika de allmänna föreställningarna om manligt och 

kvinnligt inte vara så svårt.
42

 

 

Hanne Haavind är en annan känd genusforskare som hävdar att alla människor har möjlighet 

att handla, tänka och känna det som vi i vår kultur anser som manligt eller kvinnligt. Vidare 

förlägger Haavind kvinnligt och manligt till parternas förhållningssätt till varandra. 

Exempelvis kan uttryckas: ”det är stake i henne”, eller ”han är som en riktig kärring”. 

Haavind menar att när en person med ”fel” kön utför en handling är den inte könsbunden på 

grund av de biologiska eller psykologiska dispositionerna utan istället så tolkas den som om 

den vore könsbunden. Det Haavind menar vara det väsentliga med detta resonemang är att 

kvinnorna är relativt underordnade män vad gäller de könsliga arrangemangen.
43

 Ferguson är 

inne på samma linje då hon hävdar att kvinnor konfronteras med den generaliserade andre i 

vårt manssamhälle. I och med tillskrivelsen ”den andre” så ges kvinnan en status av att vara 

avvikande från den manliga normen. Ferguson hävdar dock att en frigörelse är möjlig genom 

att vända sig emot samhället utan att ställa sig utanför det, och på så vis skapa nya tolkningar 

och därmed också nya handlingsmönster.
 44

 

2.2 Självpresentation 

I Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv på samhället teoretiserar han kring vad som 

händer i samspelet mellan människor
45

 och liknar det vid spelet på en teaterscen där 
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människorna utgör såväl aktör som publik.
46

 Vidare menar Goffman att individen i umgänget 

med andra människor alltid strävar efter att styra det intryck som andra får genom att uppvisa 

en bestämd bild av sig själv. Enligt Goffman handlar det också för individen om att framställa 

sig själv i en så fördelaktig dager som möjligt i samspelet med andra människor samtidigt som 

detta framställande också bör ligga i linje med regler och normer som gäller för den roll som 

individen spelar.
47

 

 

Goffman pratar om individens framträdande som en aktivitet då han eller hon visar upp sig 

själv inför en grupp av iakttagare. Ett framträdande som har en viss påverkan på iakttagarna. 

Goffman menar att individen avsiktligt eller omedvetet använder sig av en fasad, en 

utrustning, under sitt framträdande för att precisera situationen för iakttagarna. Den sociala 

fasaden består av olika element. Den första av dessa är inramningen som innefattar själva 

rekvisitan på den scen som framträdandet äger rum inför en grupp av iakttagare. Ett annat 

element är personlig fasad vilket är den del av utrustningen som Goffman menar som det vi i 

störst utsträckning kan identifiera med aktören själv. Den personliga fasaden består av 

insignier på rang eller ämbete såsom ålder, kön, talmönster, kläder och storlek, för att nämna 

några.
48

  

 

Goffman menar att en och samma fasad kan användas för olika rutiner och framträdanden. 

Den givna sociala fasaden har därmed en viss tendens att bli regelfast och på så vis ge upphov 

till stereotypa förväntningar. Goffman menar att i situationer då individer tar på sig en social 

roll finns det i de allra flesta fall redan flera väletablerade fasader att välja bland. Således 

menar Goffman att fasaderna inte skapas utan väljs.
49

 

 

Den plats där en föreställning kan eller äger rum kallar Goffman för främre region, och den 

plats som är nära anknuten till föreställningen men ändå dold för publiken kallar han för bakre 

region. I den bakre regionen ges utrymme för aktören att öva på repliker, ta av sig sin fasad 

och bereda sig inför nästkommande framträdande i den främre regionen. Här gäller andra 

normer än på scenen och ingen åskådare från publiken har möjlighet att komma inom detta 

område.
50

 

 

Även om Goffmans dramaturgiska perspektiv enbart behandlar den typ av interaktion som 

sker öga mot öga så kommer jag ändå att tillämpa detta perspektiv i min analys då jag anser 

att såväl Internet som det verkliga livet är en plats där olika framträdanden kan äga rum. I min 

undersökning lägger jag Goffmans perspektiv på mitt material, vilket är profilernas 

presentationstexter. Men jag tar samtidigt hänsyn till att vissa delar inom perspektivet inte är 

applicerbara. Det är exempelvis individen kroppsspråk, som i interaktionen öga mot öga är 

något självklart men som på Internet inte blir synligt. Nätdejtarna undviker på så vis 

malplacerade händelser som kan ske i interaktionen öga mot öga. Exempel på sådana 

händelser menar Goffman skulle kunna vara att aktören glömmer sina repliker eller ger ett 

intryck av att vara nervös, besvärad eller skuldmedveten.  

2.3 Social Penetration Theory & Relationship development 

Social Penetration Theory utformades av professor Irwin Altman. Med denna teori menar han 

att relationer byggs upp genom social interaktion och att relationen i sin tur blir starkare om 
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man sinsemellan i relationen delar intim och personlig information om sig själv inför 

varandra. Denna teori har i huvudsak utforskats i termer som självavslöjande vilket är det 

vanligaste tecknet på såväl djup som bredd i utbytet av information. Den huvudsakliga vägen 

till Social Penetration nås således genom att dela en räckvidd av breda samtalsämnen och 

djup personlig information om sig själv. Både djup och bredd är lika avgörande i processen av 

social penetration. Relationer utvecklas på ett successivt och ordningsamt vis från en ytlig 

nivå av utbyte till både omedelbara och förutsägbara resultat.
51

 

 

Man kan se att självavslöjande har en betydelsefull inverkan på relationers utveckling. I det 

tidiga stadiet av typisk FTF interaktion så är utbytet av personlig information och 

samtalsämnen återhållsam men övergår till ett mer personligt plan med tiden som de märker 

att partnern visar intresse och ger något tillbaka. Detta gäller vid såväl vänskapliga som 

romantiska relationer. Undersökningar har visat på att ett större självavslöjande hör samman 

med att man i dejtingrelationer får ett mer känslofullt förhållande.
52

 

 

För att förstå företeelsen självavslöjande är det nödvändigt att reflektera över några faktorer 

som kan ha en viss påverkan på begreppet. Dessa är varaktighet av relationen, kontexten 

(sammanhanget, ramen) och kulturen.
 53

 

2.3 Internet och trovärdigheten 

Ett område där frågan självpresentation aktualiseras på ett särskilt sätt är Internet. 

Svenningsson menar att det skapas specifika förutsättningar för kommunikationen på Internet 

där friheten för hur användaren väljer att presentera sig själva är stor. Då vi inte kan använda 

oss av våra syn- och hörselintryck på samma sätt som vi gör i det verkliga livet blir vi mer 

anonymiserade och får därmed färre ledtrådar att identifiera människor när vi är online. 

Känner vi inte till användarens användarnamn är möjligheten alltså väldigt begränsad. Men 

denna anonymitet ger också människor en helt annan möjlighet att nå ut i världen på mer 

jämlika villkor än det förhållandevis kan vara i det verkliga livet. Vi kan mötas på nya sätt 

oberoende av om vi är rika eller fattiga, man eller kvinna, kort eller lång.
54

 

 

Svenningsson belyser dock den problematik som uppkommer i samband med att osäkerheten 

och frånvaron av identitetsmarkörer i vissa fall leder till att föreställningar och förutfattade 

meningar om människor förstärks. En människa besitter en rad olika egenskaper och är inte 

bara man eller kvinna, kort eller lång utan kan även ha egenskaper som att vara lärare eller 

forskare. Då Internet begränsar oss i att se dessa egenskaper, om användaren själv inte väljer 

att uppge dem, placerar vi istället in honom eller henne i ett fack utifrån vad vi sedan tidigare 

vet om världen. Om det visar sig att en person uppför sig på ett sätt som strider mot våra 

tidigare erfarenheter kan han eller hon lätt bli tagen för att vara en bedragare. Internet har 

således även begränsningar då möjligheten att uttrycka en mångfacetterad identitet är liten. 

Vår sociala grupptillhörighet speglar vårt sätt att använda både vårt språk och sätt att bete oss 

när vi är på Internet. Tron eller myten om att Internet skulle vara befriat från fördomar och 

maktstrukturer menar Svenningsson inte är sann. Den sociala status och de språkstilar som vi 

vuxit upp med utanför nätet kommer således att följa med oss på Internet. Maktstrukturer och 

olika föreställningar återskapas därför även på nätet. Men Svenningsson pekar också på att 

tidigare forskning ställt sig mot detta och istället hävdat att lågstatusgrupper vågar göra sin 

röst hörd då de inte kan bestraffas på samma sätt som i det verkliga livet där de inte kan dölja 
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sig bakom en skärm eller vara anonymiserade. Denna diskussion gäller både maktstrukturen 

som könsroller.
55

  

2.4.1 Trovärdighet på Internet 

Vad gäller frågan om självpresentation i förhållande till nätdejting är ett område Nicole 

Ellison forskat om. Hon har kommit fram till att nätdejtarna förhåller sig mellan sitt ”äkta jag” 

och sitt ”idealjag”. Individen vill lyfta fram attraktiva och positiva egenskaper hos sig själva 

samtidigt som de även vill ge den sanna bilden av vilka de är. Nätdejtarna pendlar mellan 

dessa två jag-bilder av sig själva och tar på så vis till olika strategier för att uppnå 

trovärdighet.
56

 Ellison menar således att ärligheten i människornas presentationer är 

förhållandevis hög. Detta även om en viss intrycksstyrning kan förekomma vid nätdejting. Att 

så många håller sig till sanningen tros bero på att nätdejtandet på längre sikt syftar till att leda 

till en träff IRL. Skulle då någon vara oärlig i sin beskrivning av sig själv kommer det med 

andra ord snart att avslöjas vid ett eventuellt möte utanför den virtuella världen. De 

presentationstexter som ändå är missvisande, menar Ellison ofta är oavsiktliga och kan 

exempelvis bero på att nätdejtaren har dålig självkännedom.
57
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3. Material/ Metod 
I följande kapitel kommer en redogörelse för hur undersökningens underlag och material har 

samlats in. 

3.1 Metodval 

Jag har genomfört en kvalitativ studie, en textanalys av mäns och kvinnors presentationssidor 

på en anonymiserad dejtingsida. Då profilsidorna och mitt material utgörs i skriven form blir 

således den kvalitativa textanalysen en mycket lämplig metod att använda sig av. 

3.2 Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys innebär att man kvalitativt analyserar ett givet textmaterial. Metoden 

går ut på att lyfta fram det viktigaste innehållet genom noggrann läsning av textens delar, 

helhet samt den kontext i vilken den ingår. Den textanalytiska metoden används då helheten i 

texten, det väsentliga för forskaren att samla in, inte är summan av delarna utan något annat. 

Genom att ställa olika frågor till texten samt att läsa texten mycket noggrant kan således 

forskaren välja ut vissa delar av texten som han eller hon anser vara mer relevanta för 

undersökningen än vissa andra textavsnitt. För att få svar på dessa frågor och komma fram till 

någon slags slutsats bör forskaren läsa texten både snabbt, långsamt och fundersamt många 

gånger.
58

 

 

Vid genomförandet av en kvalitativ forskningsmetod är det första steget att ställa ett antal 

preciserade frågor till texten. Detta moment är av stor vikt då det utgör undersökningens 

grundläggande analysredskap. Då frågorna väl har fastlagts gäller det att tänka ut hur man ska 

förhålla sig till de tänkbara svar man kan få på sina frågor. Här finns det två olika alternativ 

att välja på. Det första alternativet är att arbeta med förhandsdefinierade kategorier (fastlagda 

svar på de ställda frågorna). Det andra alternativet utgår från ett öppet förhållningssätt där det 

man hittar i forskningsmaterialet står för svaren på frågorna. I det sistnämnda av de två 

alternativen är det främst innehållet i texterna som styr undersökningen.
59

 

 

Då textmaterialet sedan ska tolkas och analyseras finns det ett antal regler för forskaren att 

förhålla sig till. Det första beror på om texten analyserats utifrån dess latenta eller manifesta 

budskap. Det andra är att textproducenten inte alltid uttrycker sig på ett nog tydligt sätt, eller 

inte har en genomtänkt åsikt i det aktuella ämnet. Det tredje gäller tolkningsperspektivet och 

vad texten betyder för dels forskaren, dels vad texten betyder för avsändaren samt slutligen 

vilken betydelse den har hos mottagaren.
60

 Forskarens förförståelse har en betydande roll då 

en text ska analyseras och förstås. Därför är det viktigt att tänka på att en och samma text kan 

tolkas på olika sätt av olika människor beroende på vilka forskarens tidigare erfarenheter är. 

Forskarens tolkningar ska vidare presenteras genom sammanfattande referat, citat och 

argumenterande slutsatser.
61

 

3.3 Urval och genomförande 

Att skriva c-uppsats i ämnet nätdejting kändes intressant då jag i många sammanhang funderat 

över hur vi människor väljer att framställa oss själva på Internet. Då jag inte provat att 

nätdejta själv så började jag med att surfa runt bland olika dejtingsidor för att få en 
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uppfattning om hur utbudet av dessa såg ut. Det visade sig finnas en uppsjö av sidor för 

dejting på nätet så jag gick på känsla och tog den som kändes bäst. 

  

Då syftet med min uppsats är att se hur män och kvinnor väljer att presentera sig själva genom 

sin profilsida på en dejtingsajt samt i någon mån se om det finns skillnader mellan olika 

åldersgrupper var jag tvungen att själv skaffa ett medlemskonto för att få tillgång till dessa 

texter. Därpå kunde insamlingen av undersökningens material påbörjas. 

 

Det empiriska datamaterialet utgörs av 42 stycken presentationstexter från den anonymiserade 

nätdejtingsidan. Av dessa 42 texter är 21 stycken hämtade från mäns profiler och 21 stycken 

hämtade från kvinnors profilsidor. Vidare är samtliga indelade inom tre olika åldersgrupper. 

Den yngsta gruppen omfattas av personer mellan 20 till 35 år, medelåldersgruppen av 

personer mellan 36 och 50 år samt den äldre åldersgruppen som omfattas av personer mellan 

51 och 65 år. Undersökningen omfattas vidare av sju stycken män i vardera av de tre olika 

åldersgrupperna och sju stycken kvinnor i vardera av de tre olika åldersgrupper. 

 

Vid valet av material utgick jag således från de sex olika grupperna. Materialet inhämtades 

den 19 oktober 2009. Vid det aktuella söktillfället letade jag nätdejtare utifrån de redan 

angivna åldersgrupperna. Vid den första sökträffen gick jag som sökare in i rollen som att jag 

var en man som letade efter kvinnor i åldersgruppen 20-35 inom hela Sverige. Av alla de 

träffar jag då fick fram bestämde jag mig för att välja ut de sju första träffarna som visades i 

listan och fortsatte konsekvent på samma sätt i de resterande åldersgrupperna. När jag sökte 

efter männen gjorde jag på samma sätt som vid sökningen efter kvinnor med skillnaden att jag 

istället fyllde i att jag var en kvinna som sökte efter män. Detta betyder att samtliga 42 

nätdejtare i min undersökning är ute efter en heterosexuell relation. Varje presentationstext 

dokumenterades dels genom att jag överförde dem från var och ens presentationssida till ett 

word-dokument i min dator, dels genom att jag skrev ut dem på papper för att även ha tillgång 

till materialet i det formatet. Då allt material var dokumenterat började jag bekanta mig med 

texterna genom att läsa igenom samtliga presentationer för att få en uppfattning om helheten. 

Därpå läste jag dem många gånger hastigt och många gånger mycket noggrant. Vid detta 

stadium började jag också fundera på hur jag skulle kategorisera in materialet, det vill säga 

presentationstexterna. 

 

För att fånga in i vad mån presentationstexterna rör sig om personernas offentliga eller privata 

sfärer utformades fyra kategorier som enligt tidigare forskning (jfr avsnitt 2.2) förknippas med 

män resp. kvinnor:  

 

1. Yrke/Utbildning 

2. Fritid/Intressen 

3. Hem 

4. Personlighet 

 

Kategorierna 1 och 2 rör de mer offentliga delarna i nätdejtarnas liv medan 3 och 4 rör de mer 

personliga delarna. En modell för kategorierna presenteras nedan i avsnitt 3.4. Med kategorin 

Yrke/Utbildning avses all information som nätdejtaren uppgett har kopplingar till deras arbete 

och/eller utbildning. Det blir således naturligt att denna kategori i viss mån även kommer att 

behandla medlemmarnas sociala status med avseende på om de har hög- eller lågutbildade 

yrken. De uppgifter som följer inom denna kategori är vidare till störst del hämtat från 

dejtingsidans svarsformulär där det finns valmöjlighet för nätdejtarna att själva fylla i 

information om sig själv utifrån de redan färdiga svarsalternativen. I detta fall är det hämtat 
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från svarsalternativet ”Utbildning”. Vissa har även skrivit om sitt yrke eller utbildning någon 

annanstans i profilen och då har även den informationen inräknats under denna kategori. I 

kategorin Fritid/Intressen samlades all information in som avser vad nätdejtaren uppger att 

han eller hon gör på sin lediga tid. Kategorin Hem är den smalaste kategorin och avser endast 

uppgifterna städning, renovering, inredning och trädgårdsskötsel som utförs i det egna 

hemmet. Den sista kategorin Personlighet avser allt som uppges om nätdejtarens inre och yttre 

personliga egenskaper, dvs. vem och vad personen utger sig för att vara. 

 

I min undersökning ska jag titta på hur de utvalda nätdejtarna presenterar sig genom att titta 

på vad de säger inom de olika kategorierna arbete, intressen, hem samt personlighet och sedan 

jämföra detta mellan män och kvinnor. Inom dessa kategorier kan man som jag ovan nämnde 

också prata om inre och yttre sfärer, där den yttre fasen innefattar den mer offentliga delen i 

personens liv och den inre sfären innefattar de mer privata delarna. Ytterst bland faserna och 

kategorierna kommer Yrke/Utbildning följt av Fritid/Intressen. Fritid/Intressen ligger på sätt 

och vis nära personen själv men är ändå ting kopplade till något som sker i offentligheten 

vilket är anledningen till att den hamnar längre ut bland faserna. Därpå följer kategorin hem 

och den innersta fasen som är den privataste delen; kategorin Personlighet. 

 

Utifrån dessa kategorier valdes sedan de bitar i texten ut som hörde samman med någon av de 

olika kategorierna och som på så vis var relevanta för mina frågeställningar. Dessa kopierade 

jag ut och klistrade in i ett enskilt dokument för att lättare få en överblick av mitt material, allt 

noggrant inplacerat inom såväl kategori som ålder och könsgrupp. 

 

Fokus i min undersökning ligger således på presentationstexterna genus och de olika 

kategorierna. Medlemmarnas yrke/utbildning kan bland annat kopplas till Johanssons syn på 

mannligt och kvinnligt vilket också kategorin personlighet kan göra. Det Butler pratar om i 

Queer Theory och Gender Trouble går att fånga upp inom kategorierna hem och personlighet. 

Utöver detta ska understrykas att olika teorier går att applicera på fler än en kategori vilket 

närmare beskrivs i kapitel 5 (analys). 

 

Det jag intresserar mig för i min uppsats utöver den enskilda presentationen är olika fenomen 

i mitt material som har kopplingar till det som ska studeras. Därför pratar jag ofta i termer 

som ”männen” och ”kvinnorna” då det intressanta för studien är att urskilja olika mönster och 

skillnader mellan männen och kvinnornas texter på ett kvalitativt sätt genom exemplifieringar 

och djupdykningar i enskilda individers presentationstexter. 

 

Varje exempel följs av en bokstavskombination där den första bokstaven står för vilken 

åldersgrupp personen tillhör och den andra bokstaven står för kön. Siffran som följer efter 

bokstavskombinationen står för vilken ordning mellan 1-7 som personen vid det specifika 

urvalet hade. Exempelvis så står MY1 för en Man i den Yngre åldersgruppen som hade plats 

1 i listan under urvalsprocessen. Vidare står KM3 för en Kvinna i Medelålders gruppen som 

hade plats 3 i listan under urvalsprocessen. MÄ5 är en Man i den Äldre åldersgruppen med 

plats 5 i listan vid urvalet osv. 
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3.4 Analysmodell 

Nedan följer en beskrivning av den modell jag utformat i relation till de fyra olika 

kategorierna som ovan uppgetts. Ordningsföljden som kategorierna numrerats in i är väsentlig 

i relation till de olika sfärerna som modellen bygger på (se modell 1). Den yttersta sfären med 

yrke och utbildning står längst bort från personen själv och tillhör de mer offentliga delarna i 

personens liv. Vidare följer de tre resterande kategorierna mot den inre sfären där varje steg 

mot kärnan representerar en sfär som kommer allt närmare personen själv och på så sätt också 

utgörs av allt mer privat information. Dessa sfärer anknyter till The social penetration theory 

som står att läsa i kapitel 2 och syftar på att människan i ett tidigt skede i relationen begränsar 

den information han eller hon väljer att dela med sig av. Vanligt är att individen är mer 

återhållsam med den privata informationen i början av en relation och istället öppnare med att 

berätta om de offentliga delarna. Själva presentationstexten är jämförelsevis ett mycket tidigt 

skede i mötet med nya människor då det handlar om att finna nya relationer. 

 

De tre yttersta kategorierna omfattar även saker medlemmarna utger sig för att göra eller 

gjort, såsom arbete eller tidigare arbete eller pågående och tidigare utbildning samt olika 

fritidsintressen följt av vad de gör i hemmet. Den inre sfären med kategorin personlighet 

omfattar istället det medlemmarna utger sig för att vara. Dessa sfärer kommer att studeras i 

förhållande till ett genusperspektiv. Jag jämför vilka sfärer som omnämns av kvinnor och män 

(i olika åldrar) och på vilket sätt det sker med avseende på utförlighet, försiktighet, inslag av 

humor, självironi, självberöm och till viss del social status. Resultaten från dessa kommer att 

presenteras var kategori för sig under kapitel 5. 

 

I analysen kommer en del begrepp att användas som i följande stycke ges en närmare 

beskrivning. Med självironi avses i uppsatsen att personen i fråga inte tar sig själv på allt för 

stort allvar utan kan skriva en sak med glimten i ögat då det ändå förstås av läsaren att 

personen inte menar allvar. Utförlighet avser hur mycket information personen har skrivit 

inom den aktuella kategorin och försiktighet menas att personen inte har några tendenser till 

skryt utan visar upp en mer blygsam bild av sig själv. Med inslag av humor menar jag att 

personen kan skoja om sig själv. Självberöm handlar, som namnet antyder om att personen 

ger sig själv beröm genom att beskriva såväl prestationer som hur duktig han eller hon är 

inom ett visst område. Med prestation avses i uppsatsen att personen i fråga presenterar sig 

själv genom att framhäva sina prestationer på ett eller annat sätt. Prestationerna kan framstå 

inom alla kategorierna. Med aktiv menar jag att personen presenterar sig på olika sätt som kan 

kopplas samman med att han eller hon föredrar ett aktivt liv framför ett passivt. 

Schablonisering syftar i denna uppsats på om och i så fall hur medlemmarna presenterar olika 

företeelser inom kategorierna som kan beskrivas som klichéer för hur saker och ting gärna får 

vara. Exempelvis kan beskrivningen om hur en fredagskväll helst tillbringas vara ”framför 

öppna spisen med ett glas rödvin”. Individen målar således upp en schabloniserad bild av hur 

en fredagskväll ser ut. Social status, eller om de är låg eller högutbildade är mest 

framträdande inom kategorin Yrke/Utbildning där personerna själva får beskriva vad de 

tjänar, vad de jobbar med samt vad de har för utbildning. 

 

Syftet med analysen är på så vis att se i vad mån genusmönster framträder vid presentationer 

både vad gäller typ av innehåll och det sätt varpå detta presenteras. Genusperspektivet 

omfattar en jämförelse mellan kvinnor och män som sammanhållna grupper men också med 

avseende på ålder samt i vilken mån de är låg eller högutbildade vilket som just nämndes 

främst avser kategorin Yrke/Utbildning. 
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Resultatet kommer att presenteras enligt en struktur utifrån de fyra kategorierna. Först 

presenteras den yttersta sfären yrke/utbildning, följt av fritid/intressen, hem och sist den 

innersta sfären personlighet. Inom varje kategori presenteras först kvinnornas resultat följt av 

männens. Varje kategori avslutas också med en sammanfattning av skillnader mellan männen 

och kvinnorna och eventuellt också skillnader med avseende på ålder om sådana skulle 

förekomma. 

 

I enlighet med Butler ser jag på presentationerna som konstruktioner där genus potentiellt kan 

framträda på olika vis. Jag studerar i vad mån tecken framträder på att någon vill förtydliga 

sig själv genom att påstå sig vara en vad samhället anser som en typisk ”man” eller en typisk 

”kvinna” och överskrider de traditionella normerna om vad som enligt Butler är manligt och 

kvinnligt. Jag undersöker i vad mån vissa manliga och kvinnliga drag i presentationerna kan 

urskiljas som kan kopplas samman med Johanssons, Holmbergs, Connells m fl. tankar kring 

vad som i samhället anses vara manligt och kvinnligt. I enlighet med Goffmans syn på 

självpresentation kopplar jag samman presentationstexterna med hur och på vilket sätt som 

medlemmarna presenterar sig själva och var någonstans detta förbereds. Platsen där det 

förebreds skulle kunna vara platsen bakom datorskärmen såsom i individens bostad, på jobbet 

eller någon annan plats där nätdejtaren befinner sig där han eller hon tänker, bearbetar och 

funderar ut hur presentationstexten skall utformas. I enlighet med Ellison ser jag på 

sannolikheten i presentationerna som stor då nätdejtingen i de allra flesta fall syftar på att leda 

till en dejt IRL. Svenningssons teori är i denna uppsats relevant med avseende i hur individer 

väljer att presentera sig på Internet till skillnad från det verkliga livet. Vidare så kommer 

teoriernas relevans för uppsatsen framträda än tydligare i kapitel 5 där materialet analyseras. 

 

 

 
Figur 1 beskriver de fyra olika sfärerna med avseende på hur pass privat eller offentlig informationen 

som personen delat med sig av är. Längst ut ligger den offentligaste sfären med kategorin 

yrke/utbildning följt av, ”Intressen” och ”hem”. Längst in i cirkeln är den privataste kategorin som 

handlar om personens ”personlighet”. 

 

3.4 Avgränsningar 

Jag har begränsat min undersökning genom att endast fokusera på själva presentationssidan 

och inte gästboksinlägg och dylikt. Vidare har jag även uteslutit medlemmarnas foton från 

Yrke och 

Utbildning 

Fritid och 

Intressen 

Hem 

Personlighet 
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min undersökning då de kräver en annan analysmodell än till text vilket inom tidsramen för 

denna undersökning skulle bli allt för omfattande. Då syftet med min undersökning är att titta 

på hur medlemmarna presenterar och framställer sig själva valde jag även att helt utesluta 

svarsformuläret där önskade egenskaper hos den person som de söker kan fyllas i. Om dessa 

önskningar däremot tagits upp i utrymmet på profilen som handlar om medlemmen själv kan 

dessa i fall där informationen runt omkring varit väsentlig inräknats i mitt material. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är inom den kvantitativa och kvalitativa forskningen två 

nyckelbegrepp som används och är väsentliga för uppsatsens trovärdighet.
62

 Vid kvalitativa 

undersökningar beräknas tillförlitligheten inte med hjälp av siffror som i en undersökning 

med kvantitativ ansats. I de kvalitativa undersökningarna avser reliabilitet och validitet istället 

att beskriva insamlingsprocessen och bearbetningen av data på ett konsekvent och hederligt 

sätt. Projektets förutsättningar beskrivs i den slutgiltiga rapporten i samband med resultatet 

som vuxit fram under arbetets gång.
63

 
 

När någon ska sälja sig själv på en dejtingsajt är syftet att få så många som möjligt att svara på 

annonsen. Detta faktum bidrar till att det alltid kan finnas en risk i att informanten fabulerar eller 

”förfinar sanningen”.  Men då de allra flesta vill att nätdejtandet ska leda till ett möte i IRL så har 

studier visat att presentationerna förhållandevis ofta är ärligt formulerade.64 Hur det än må vara 

med sanningen från nätdejtarnas sida så är det viktiga i detta fall att jag som forskare är mycket 

noggrann då jag samlar in och går igenom mitt material. Vidare kommer jag att läsa igenom 

materialet mycket noggrant och plocka ut korrekta citeringar från nätdejtarna på ett sanningsenligt 

sätt så att inga fel uppstår. Detta är något jag haft i åtanke under hela forskningsprocessen därför 

validiteten är god och reliabiliteten hög vilket ger en god resultatvaliditet i min undersökning. 

3.6 Etiska överväganden 

Forskningsetiken på Internet är ett aktuellt diskussionsämne. På Internet ges möjligheter för 

forskaren att inhämta sitt material obemärkt vilket gör att observationerna kan genomföras i 

miljöer där forskarens närvaro inte stör och på grund av detta får en positiv effekt på 

forskningens kvalitet. Ännu har ingen praxis grundats kring forskningsetik på Internet.
65

 Men 

däremot så finns regler och riktlinjer som säger att människor som medverkar i forskning vare 

sig fysiskt eller psykiskt får komma till skada, kränkas eller förödmjukas. Dessa ingår i 

forskningens fyra olika huvudkrav. Det första är Informationskrav – de berörda ska 

informeras om forskningen och dess syfte. Det andra är Samtyckskravet – deltagaren får själv 

bestämma på vilka villkor och hur länge som han eller hon vill delta i studien. Det tredje är 

Konfidentialitetskravet – deltagarna lovas att ingen obehörig har tillgång till materialet eller 

att ingen enskild deltagare ska kunna identifieras. Det sista kravet är nyttjandekravet – det är 

endast till forskningsändamål som de insamlade uppgifterna får användas. Dessa riktlinjer 

utformades av Vetenskapsrådet 1990. Problemet med dessa regler är att de inte alltid kan 

tillämpas på Internet.
66

 

 

Istället utarbetade den internationella organisationen Association of Internet Researchers, 

A(o)IR, olika etiska riktlinjer för just Internetforskning. Här är det hur känslig miljöns 
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information är samt hur offentlig miljön upplevas vara, eller är som forskaren måste utgå från. 

Offentliga miljöer anses som mindre känsliga vilket tillåter att undantag från de etiska 

reglerna kan göras. Någon närmare beskrivning gällande den mer känsliga informationen 

definieras däremot inte. Här bör man nog tänka efter en extra gång och ställa sig frågan om 

människorna inser att de observeras och kan komma att citeras. Huruvida bedömningen 

rörande mer känslig information görs är således något forskaren själv får avgöra.
67

  

 

Även om en dejtingsida med dess presentationstexter syftar till att bli lästa av andra 

människor så har jag ändå bedömt att detta är känslig information som bara kan ses av dem 

som är medlemmar. På så vis ser jag inte denna nätdejtingssajt som en offentlig plats. Med 

tanke på detta och på att jag inte har informerat deltagarna i min studie om den pågående 

forskningen har jag därför valt att anonymisera såväl nätdejtingsidan som alla nätdejtare som 

deltar i min undersökning för att undvika att någon skall kunna spåras och identifieras med 

hjälp av sitt användarnamn. 

 

Att anonymisera både medlemmar och nätdejtingsida är vidare inget som kommer att påverka 

mitt slutliga resultat utan ett val som gjorts i respekt för undersökningens deltagare. 
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4. Resultat av presentationstexterna 
Nedan följer en sammanfattande beskrivning för resultatet av mitt material. Resultatet från de 

observerade profilsidorna kommer att presenteras utifrån de fyra kategorierna som jag 

beskrivit i föregående kapitel där jag även redogjort för uppsatsens analysmodell. Resultatet 

redovisas på just nämnda vis för att underlätta för läsaren att strukturera och få en översiktlig 

bild av materialet. Läsningen förenklas ytterligare genom att resultaten från kvinnorna på ett 

konsekvent sätt presenteras först under varje kategori. I kapitlet där metoden redovisats 

nämnde jag även att intresset i denna uppsats ligger i att se fenomen som finns i mitt material. 

Detta får som konsekvens att jag kommer att variera generella drag som kan ses bland 

könsgrupperna med djupdykningar i hur enskilda män och kvinnor presenterar sig. När jag 

pratar om ”kvinnorna” menar jag kvinnorna i alla åldersgrupper. Går jag in mer på en specifik 

åldersgrupp så skriver jag vilken. På samma sätt presenterar jag männens resultat. Vidare så 

kan kön och ålder förstås genom de fiktiva namn som framgår i texten och som förklarades i 

kapitel 3.3. 

4.1 Yrke och utbildning 

4.1.1 Kvinnor 

Samtliga 21 kvinnor i min undersökning uppger någonting, antingen kort eller lite mer 

utförligt, om sitt yrke eller utbildning i det färdiga formuläret. Ibland skriver någon även en 

kommentar om detta på den plats där de mer fritt kan skriva om sig själva. Variationen är stor 

i vilken typ av utbildning och yrke som kvinnorna uppger. Det är alltså inte bara de med 

högskoleutbildningar och yrken med hög status som berättar vad de jobbar med utan yrken 

med lägre status förekommer i minst lika stor utsträckning som motsvarande i 

presentationstexterna. 

 

Den skillnad som kan ses mellan låg- och högutbildade kvinnor är att de lågutbildade 

kvinnorna ofta ger en mindre detaljerad beskrivning av sitt arbete medan de högutbildade ger 

en mer utförlig beskrivning. Denna skillnad är dock marginell, men existerar ändå. Oavsett 

vilken social status kvinnorna sitter så förekommer över lag inget skryt eller att de på något 

vis försöker visa upp sina prestationer. Självberöm lyser således med sin frånvaro i 

kvinnornas presentationer. Tvärtom så tonas de snarare ner. KM7 uppger att hon både är 

högutbildad, egen företagare och allmänbildad vilket kort därefter tonas ner genom ett 

påpekande om att andra saker i livet är så mycket viktigare än just detta. Nedan följer ett citat 

från KM7s profil. 

 
Högskola/universitet Egen företagare Nonkonformis Bred och allmänbildande 

... en god grund för de steg jag tagit. Bortanför de formella sammanhangen är 

naturligtvis livets skola så oändligt mycket större och med en total 

genomslagskraft vi alla känner igen! /KM7 

 

Även om de mer lågutbildade kvinnorna över lag skrivit mindre än de som är högutbildade så 

avstår de inte från att säga vad de jobbar med. KM7 skriver i sin profil att hon tycker om sitt 

jobb då det är ett fritt och bra schema men däremot så avstår hon inte från att kritisera sin 

egen lön som hon anser är för låg. Följande citat är hämtat från hennes profil. 

 
Grundskola Hälsovård och medicin det bästa med mitt jobb är att det är fritt å 

bra schema...det sämsta är väl lönen. /KM4 
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Kvinnorna försöker inte på något sätt visa upp sina prestationer eller ge sig själv beröm. 

Istället målar de snarare upp bilden av sig själva som passiva individer utan något större 

självförtroende. Kvinnorna tenderar även att vara väldigt sakliga i beskrivningen som 

omfattar just denna kategori. Någon självironi eller något inslag av humor är inte tydliga. 

KÄ6 är väldigt saklig i det hon beskriver inom denna kategori, vilket tydliggörs i kommande 

citat från hennes profil. 

 
Grundskola Pensionär Mindre än 250 000 UTBILDRADE MIG TILL 

UNDERKSÖTERSKÄ TVÅ ÅR GYMNATION ÅTTITALET. /KÄ6 

 

KÄ4 beskriver att hon haft flera olika yrken under sitt arbetsliv vilket hon gör utan att vare sig 

hävda att det är bra eller dåligt. 

 
Grundskola Hotell, restaurang och turism arbetar som kokerska inom 

barnomsorgen. Har haft egen restaurang tillsammans med min dotter. Vi hade 

rest. på ring knutstorp och café i Landskrona. Grundskola kontoristutbildning 

1år. Frisörutbildning 3 år. Kockutbildning 1 år . /KÄ4 

 

KÄ2 uppger att hon utbildat sig till både jurist och biolog samt att hon även designat mattor 

under en period. Men istället för att framställa sig själv som någon med en bred utbildning 

inom en rad olika områden så förmedlar hon istället en känsla av misslyckande. Nedan följer 

ett citat från detta exempel: 
 

Högskola/universitet, Hälsovård och medicin. Biomedicinsk analytiker 

Utbildning: skulle bli jurist, det blev jag inte, sedan skulle jag bli biolog, det 

blev jag inte heller. Har också designat mattor en tid./ KÄ2 

 

Det förekommer inga större skillnader mellan kvinnorna i de olika åldersgrupperna inom 

denna kategori. De skillnader som ändå kan ses är att den yngre generationen fyllt i mer 

information om sitt yrke eller sin utbildning än vad den medelåldriga och äldre gruppen 

kvinnor har gjort. Denna skillnad är dock väldigt marginell men gäller både hög- och 

lågutbildade kvinnor. Bortsett från den skillnaden påminner presentationerna om varandra i 

sin utformning. Det mönster som kan ses mellan kvinnorna är att det inte förekommer några 

inslag av humor eller självironi i samband med presentationerna. I den mån det förekommer 

självberöm så tonas det gärna ner med någon blygsam kommentar som antyder att man trots 

det inte tror sig vara bättre än någon annan. Kvinnorna visar ingen tendens att skämmas över 

om de har ett yrke med mindre lön. Framgår det att någon har en högre utbildning och ett 

”högstatusyrke” så uppges detta utan någon tendens att bli skrytig eller i tron om att de 

försöker vara någon. Denna kategori är tillsammans med kategorin hem den del i 

presentationstexterna som minst tyngdpunkt lagts ner på av kvinnorna. 

4.1.2 Män 

Även resultaten från männen visar på en variation i både hög- och lågutbildade medlemmar. 

De högutbildade är dock i majoritet. Men till skillnad från kvinnorna så ses inget mönster i att 

de med hög utbildning skriver mer om sitt yrke och sin utbildning än de med låg utbildning. 

För oavsett vilken social status männen i mitt material har så presenterar männen sitt arbete 

eller sin utbildning i en positiv bemärkelse. Det kan handla om att de trivs på sitt jobb och är 

nöjda över att arbeta inom den bransch som de är utbildade inom. MY7 poängterar just detta 

då han skriver: ”Har inte hittat så mycket dåligt med mitt jobb” och att han är glad för att 

kunna jobba med det som han utbildat sig för.” Följande citat här hämtat från hans profilsida. 
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 Har inte hittat så mkt dåligt med det. Har två utbildningar. Det första tog jag i 

England, Business Management and IT. 3 årig universitets utbildning. Den andra 

hamnade jag på i Borås där jag pluggade Textil och konfektion i 2 år. / MY7 

 

Det framträder också tydliga mönster bland männen som tyder på att de vill visa upp en 

driven och målinriktad sida hos sig själva med anknytning till sitt jobb eller till sin utbildning.  

 
Doktorsexamen Chefsarbete/personal 500 001-1 000 000 Handelshögskolan i 

Stockholm, Doktorerat inom marknadsföring och konsumentbeteende Delägare i 

ett konsultbolag specialiserat på att effektivisera marknadsföring och försäljning. 

Hela världen som arbetsfält: Kina, Japan och USA. Har just avslutat ett uppdrag 

inom ett modeföretag vilket har gjort mig ovanligt välklädd Liberal. /MM7 

 
Högskola/universitet Detaljhandel/konsumentprodukter Jobbar som inköpsassistent 

för ett klädföretag. Det som är bra med det är att jag får jobba med det jag är 

utbildad till. /MY3 

 

Männen drar sig således inte för självberöm eller för att skryta över sina prestationer vilket 

ovanstående exempel visar. 

 

Oavsett vad de uppger att de gör eller inte gör så framställer männen gärna sig själva på ett 

positivt sätt. Detta gäller såväl högutbildade män som lågutbildade. Den sistnämna andelen 

män tenderar inte att framställa sig själva som sämre på grund av att inte besitta en fin titel 

eller genomfört en akademisk utbildning. MÄ5 menar att han visserligen inte tjänar så mycket 

pengar men att han ändå inte ser att det skulle vara något dåligt i det. Istället lägger han fokus 

på att beskriva friheten över att vara en egenföretagare som bestämmer över sin tid själv vilket 

tydliggörs i följande citat.  

 
Högskola/universitet Egen företagare Egenföretagare som dock inte jobbar ihjäl 

sig. Friheten att bestämma själv över sin dag är betydligt viktigare än pengar på 

banken. / MÄ5 

 

Ytterligare ett exempel på hur männen lyfter fram sin vilja och drivkraft att prestera är MM5 

som går sjukskriven men som ändå visar upp en stark vilja på att ta sig tillbaka till 

arbetsmarknaden. Detta visar på en drivkraft som på så vis överväger känslan av 

misslyckande. 
 

Grundskola Hotell, restaurang och turism Jobbar inte så mycket för tillfälligt pga 

sjukskrivning men kommer tillbaka till heltid så småningom. /MM5 

 

Det är inte bara MM7 som framställer sig själv som duktig utan det är vanligt bland många av 

männens presentationer. MÄ3 gör detta genom att presenterar en rad olika jobb som han haft 

under sitt yrkesverksamma liv och belyser framförallt att ett av dessa varit väldigt 

stimulerande. Idag är han förtidspensionär efter en olycka men förklarar att han är bra idag 

efter mycket tid och träning. I detta exempel visas återigen männens vilja och drivkraft upp att 

prestera och att göra bra ifrån sig. 

 
Teknisk utbildning Pensionär Mindre än 250 000 Har Jobbat som verstadsarbetare 

hos Thage Anderssons bygg, har kört enduro även haft landsvägsmc. 

Förtidpensionär efter en olycka, men är rätt så bra idag, efter mycket tid och 

träning. Har körkort och bil. Mitt jobb var lite som resemotör, företagets maskiner 
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kunde vara mest i Skåne, men även utanför skåne. Det var mycket stimmulerande 

jobb. MÄ3 

 

Några större skillnader i mitt material mellan männens tre olika åldersgrupperna inom denna 

kategori är inte synliga utan variationen av hög- och låginkomsttagare är jämnt fördelad, samt 

att alla tre åldersgrupper har skrivit ungefär lika mycket innehållsmässigt om vad som berör 

deras jobb och utbildning. De mönster som kan ses är att männen berättar vad de tjänar – 

oavsett hur mycket. Männen tycks även ha en förmåga att visa sig bra och duktiga oavsett vad 

de gör eller gjort. Citaten från några av männens profiler tyder på de inte skäms för att skryta 

då de gärna framhäver sina prestationer. 

4.1.3 Skillnader Män/Kvinnor Yrke/Utbildning 

För att se om det finns några skillnader i mitt material mellan hur män och kvinnor väljer att 

uppge information om sitt arbete och sin utbildning så framgår det tydligt att kvinnorna visar 

mer försiktighet och blygsamhet än vad männen gör. Männen å sin sida framställer sig själva i 

termer som att de är duktiga. De lågutbildade kvinnorna visar än mindre stolthet än de 

högutbildade kvinnorna medan männen ger sig själva beröm oavsett om de är lågutbildade 

eller högutbildade. Ytterligare en skillnad är att männen fyllt i mer information vad gäller 

denna kategori än vad kvinnorna har gjort. 

 

4.2 Fritid/Intressen 

Nedan följer resultaten för den information som jag funnit på nätdejtarnas profiler och som 

kan relateras till presentationen av nätdejtarens intressen. Värt att nämna är också att denna 

kategori utgörs av den mest omfattande textdelen i mitt material. 

4.2.1 Kvinnor 

I det stora hela så tenderar kvinnorna att presentera sina frtidsintressen i ord som har en 

koppling till något som i många sammanhang förknippas med positiva företeelser i livet. 

Detta kan exempelvis röra sig om att de uppger ett intresse för att laga mat, umgås med 

vänner, mysa framför brasan och gå skogspromenader. Nedan illustreras några mer specifika 

exempel rörande detta och inte minst andra intressanta fenomen i kvinnornas texter. 

 

Det är inte bara KY4 som tycks försöka undvika risken att bli inplacerade i något specifikt 

fack, utan KY5 visar samma beteende. Detta urskiljs då de föredrar ett visst intresse samtidigt 

som de uppger att de föredrar dess motsats. Nedan följer varsitt utdrag från deras profiler: 

 
Gillar äventyr, spontanitet och dans på bord lika mycket som jag gillar 

trygghet, lugn och hemmakvällar… /KY 4 

 
Tränar då och då, umgås med vänner, älskar att resa osv. Gillar en myskväll 

lika mycket som en utekväll och tycker om att hitta på saker. /KY7 

 

På liknande sätt så uppger alla kvinnor oavsett åldersgrupp en stor bredd och variation av 

olika slags fritidsintressen. Det kan vara allt från cykling och dans till att shoppa, resa och 

uppleva kulturella ting. Tydligt är också att många av de fritidsintressen som kvinnorna 

uppger ofta är saker som antyder på en önskan om att dela dessa med någon vilket de två 

följande citaten belyser. 
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Gillar att salsa, gym- och löpträna, cykla, "powerwalka", åka skidor, vandra, 

resa, läsa, plugga språk, umgås med familj och vänner, laga festlig mat (för fler 

än en), Gillar segling och mode / KY2 

 

Tycker om vara rörelse träffa människor är social lätt prata ta en sväng i 

dansgolvet med en herre eller gå träna styrketräning äta god middag med rött 

vin gå på teater eller konser lysna klassisk musik byta tankar diskutera livets 

gång skratta ha roligt sitta på min goda soffa mysa se bra film eller bara vara. / 

KÄ6 

 

KÄ5 förmedlar i samband med att hon vill dela sitt intresse med någon även en känsla av att 

hon är svag och ber om hjälp från mannen. Hon skriver att hon stannat av i sin golfutveckling 

och behöver någon som kan hjälpa henne vidare för att bli bättre. Genom att uttrycka sig på 

följande sätt som kan ses i citatet nedan visar hon sig både beroende och underordnad 

mannen. 

 
Jag har spelat golf länge men kommer ingenstans så jag behöver någon som 

hjälper mig på vägen… /KÄ5 

 

Kvinnornas intressen är sällan sammankopplade till någon form av självberöm. De utger sig 

inte för att vara duktiga kockar även om de tycker om att laga mat. De påpekar heller inte hur 

duktiga de är på något annat de tycker om att göra. Istället är det vanligt att kvinnorna visar 

sig okunniga och beroende av någon annan som exemplet ovan visade. De söker efter någon 

som besitter mer kunskap inom området än vad de själva gör och syftar då på en man. På 

liknande sätt som i mitt förgående exempel med KÄ5 som avstannat i sin golfutveckling och 

behövde någon som hjälpte henne framåt skriver KY2 att hon tycker om att segla men att hon 

vare sig har en segelbåt eller någon kunskap i hur segling utförs. Hon skulle med andra ord 

gärna tänka sig att träffa någon som både hade segelbåt och som även kunde lära henne segla 

då det inte är något hon kan själv. 

 
Gillar segling (om jag hade kunnat och haft en båt)… KY2 

 

KM3 skriver om sina intressen och avslutar med att hon tycker om, och vill ha någon att ta 

hand om. 

 
Jag gillar att mysa i soffan, hålla i handen, promenera, resa, åka skidor, grilla, 

pyssla om någon. KM3 

 

Något som kan ses i ett par av kvinnornas texter är hur de beskriver sina aktiviteter i samband 

med sina fritidsintressen på ett målande sätt och då gärna använder ord som ofta associeras till 

något vackert. KY3 skriver exempelvis att hon älskar att sitta vid havet och titta på 

solnedgången. Över lag så uppger kvinnorna både vardagliga saker de gör i vardagen och 

även resmål dit de skulle vilja åka eller har varit och tycker om att besöka. Men oavsett om 

det handlar om lediga stunder i skogen eller på en weekend i Prag så framställs detta på ett 

positivt sätt gärna med inslag av en drömsk och nästan idealisk känsla. Tråkiga saker som 

också ingår i vardagen nämns mindre sällan. 

 

Schablonisering förekommer i många av presentationerna hos alla tre grupperna kvinnor. 

Exempelvis så skriver KÄ7 att hon tycker om att laga mat åt sina nära och kära och hon gärna 

tar ett glas rött vin i soffan på fredagskvällen. KM4 skriver att hon tycker om att vara ute i 
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naturen och gå långa skogspromenader och att hon föredrar att umgås med glada och positiva 

människor. 

 

De skillnader som kan ses mellan de olika åldersgrupperna är inte avsevärt stora. Men 

kvinnorna i den yngre gruppen samt den äldre gruppen har skrivit nästan dubbelt så mycket 

text under denna kategori än vad kvinnorna i den medelåldriga gruppen har gjort. Andra 

skillnader på ett mer innehållsmässigt plan är att kvinnornas intressen skiljer sig en aning 

mellan de olika grupperna. De yngre kvinnorna tränar mer regelbundet och i större 

utsträckning på gym vilket är något som avtar ju äldre kvinnorna blir. Då uppges motionen 

vara någon gång ibland och då i form av vardagsmotion eller skogspromenader. Många av 

kvinnorna uppger att de tycker om att umgås med glada och positiva människor samt att 

humor är en viktig del i livet. KY5 skriver att det är väldigt viktigt att mannen hon söker har 

humor. Däremot så är just inslag av humor från vare sig KY5 eller någon annan av kvinnorna 

inget som förekommer i deras egna presentationstexter. Istället målas deras intressen upp på 

ett seriöst och humorlöst sätt. Något självberöm, självironi eller några andra tendenser till att 

bevisa sina prestationer förekommer inte heller i någon av grupperna. Istället fokuserar 

kvinnorna på att måla upp sin fritid på ett positivt sätt med hjälp av vackra ord som förskönar 

bilden av deras vad de egentligen uppger vara ett ganska vanligt liv. 

4.2.2 Män 

Vad männens intressen är och vad de gör på fritiden varierar mellan de olika personerna. 

Träningen visar sig dock vara ett gemensamt intresse för den yngre gruppen män och även i 

viss mån för den medelåldriga gruppen. MM7 menar att träningen handlar om en livsstil och 

att han inte skulle må bra om han var tvungen att leva utan den. Dessa två åldersgrupper 

tränar i större utsträckning på gym medan de äldre männen uppger att de motionerar mer 

sällan och i form av promenader eller golfrundor. När männen beskriver sina träningsvanor så 

är det ofta på ett självsäkert sätt med fokus på att visa sig duktiga och målinriktade. Själva 

prestationen tillsammans med träningen är viktigt för männen att framhäva i presentationen. 

Men det är inte bara inom den sportsliga delen som männen framställer sig som aktiva. En 

man skriver att han i det stora hela: ”Har ett aktivt liv” samtidigt som en annan man i den 

yngre gruppen skriver: ”Gillar när det händer saker” vilket också antyder på att han föredrar 

ett aktivt liv. 

 
Har ett aktivt liv som innehåller lite av varje, från trumslagande i coverband till 

föreningsliv, allmänt umgänge med familj och vänner, uppblandat med ett och annat 

försök till sunt leverne och motion och behöver den variationen för att må bra. MM4 

 

Vanligt förekommande i samband med att männen presenterar sina intressen är också att de 

på olika sätt lyfter fram sina prestationer och positiva egenskaper. MY3 skriver att han är: 

”Lite av en gourmetkock” som mer än gärna lagar mat till sina nära och kära.” Han ger sig 

själv en dos självberöm men på ett lite mer blygsamt sätt till skillnad från MM7. Citatet nedan 

är hämtat från hans presentationssida och innehåller självberöm inom såväl den sportsliga 

delen som andra intresseområden då det i det närmsta blir till skryt. 

 
”Underlig kombination av hårdtränande triathlet och mat- och vinintresserad 

livsnjutare. Har det mesta i idrottsväg på meritlistan: löpning, cykling, dykning 

(certad), simning, xtreme skiing, hockey, shaolin, etc. men är som uppvuxen i en 

familj av duktiga kockar också sjukligt intresserad av matlagning och viner. 

Litteratur och musik är centrala delar av mitt liv - läser mycket och har sjungit i kör 

- och naturligtvis också tekniska prylar. Hyggligt duktig på att skaka drinkar och 

mer än hyggligt duktig på att göra espresso. Eftersom jag tävlar är träning en del av 
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mitt vardagsliv (vanligtvis 5 dagar i veckan). När det gäller träningen är jag mycket 

målmedveten, men ingen träningsnarkoman: jag älskar att tävla och träningen är ett 

medel för att kunna göra det, inte ett mål i sig självt. Det är dock rätt underbart att 

vara ute och springa eller cykla när vädret är vettigt. MM7 

 

Skrytet förekommer också i mindre utsträckning men trots inslag av tillförsikt så är det 

tydligt att syftet ändå är att prestationen och självberömmet skall framhävas. MY1 skriver att 

han spelar i ett band som enligt honom själv är ”jävligt bra”. Vidare så kan samma mönster 

ses i det följande citatet MÄ3s profil som också tenderar att bli skryt. 
 

Har kört rally 70 talet. Har A licens om man ska skryta lite. MÄ3 

 

Om man i exemplet ovan inte vet vad A licens är så förstår man ändå i och med hans eget 

påpekande om att det är något bra ”om man ska skryta lite”. Självständighet bland männen är 

också något som förekommer i mitt material. På samma sätt som de visar sig oberoende och 

att klara sig på egen hand. Följande citat är ett tydligt exempel på just detta. 

 
Jag ger mig ut ensam i segelbåten och seglar till nävarna blör MY3 

 

I den äldre åldersgruppen är självironi tydligare vilket ofta uttrycks med glimten i ögat. MÄ1 

beskriver sitt intresse för golf på följande sätt: ”jag är en golfintresserad ”kille” i mina bästa år 

som spelar regelbundet”. Då han sätter ordet kille inom citationstecken visar han både på ett 

sinne för humor och självironi då han egentligen är mer en man än en kille i 60-års åldern. 

Sedan kommenterar han sin ålder med att vara i sina bästa år vilket han kanske också är, men 

som också visar på en liten gnutta humor. 

 
Jag är en golfintresserad "kille" i mina bästa år som spelar regelbundet. Tycker om 

att resa men tycker också om att sitta i soffan och prata över att glas vin, gärna rött. 

Tycker också att det är mycket trevligt att laga mat tillsammans. MÄ1 

 

Samhällets syn på de traditionella könsmönstrena gör sig påminda i mitt material. MÄ7 

påpekar just detta genom att poängtera att han gillar sport eftersom att han är man vilket ses i 

kommande citat från hans profil. 

 
Jag är intresserad av en myckenhet utav det världen har att erbjuda, sport 

(naturligtvis, jag är ju man:)) MÄ7 

4.2.3 Skillnader Män/Kvinnor Fritid/Intressen 

Männen visar sig gärna upp en aktiv sida medan kvinnorna presenterar en i relation till 

mannen mer passiv roll. Männen har en viss ironisk inställning till sig själva med inslag av 

humor samtidigt som de vill framhäva sina prestationer och att de är duktiga inom olika 

områden. Kvinnorna visar inte alls några sådana tendenser då de istället beskriver sina 

intressen för vad de är utan att väva in några kommentarer som syftar till självberöm. Normen 

om vad som är manligt och kvinnligt gör sig i och med detta ständigt påminda i profilerna. 

Schabloniseringar är vanligt förekommande hos både männen och kvinnorna. 

4.3 Hem 

Inom denna kategori presenteras den information som säger något om nätdejtarnas 

förhållande till saker som har med hemmet att göra. Det kan handla om inredning, renovering, 

städning och trädgårdsskötsel. Vad gäller trädgårdsskötsel så är det hämtat från det färdiga 

formuläret ”Om mig själv” om inte annat anges. Utifrån mitt material och val av olika 
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kategorier så visste jag redan innan jag bestämde de olika kategorierna att denna kategori 

skulle bli den tunnaste då det inte fanns så mycket information som berörde just detta område 

i mitt material. Men trots detta så var informationen jag fann ändå av intresse.  

4.3.1 Kvinnor 

De kvinnor som skrivit något rörande denna kategori uppger att de tycker om att ”pyssla” och 

göra det fint i hemmet. Hemmet nämns i vissa sammanhang även som en favoritplats där det 

är viktig att trivas. MK4 skriver att hon inte uppskattar själva städningen i sig men att hon 

regelbundet gör det då resultatet av att dammsuga och torka golv får henne att må bra. Hon 

föredrar således att ha det fint runt omkring sig och skriver att hon söker någon som resonerar 

likadant. 

 

De medelåldriga och äldre kvinnorna anger i störst utsträckning att trädgårdsskötsel är något 

som de uppskattar. 

 
Tycker om att påta i min lilla trädgård… KÄ3 

 

Bland de yngre kvinnorna är trädgårdsskötsel inte alls förekommande. I denna grupp är det 

vanligare att kvinnorna uppger ett stort intresse för heminredning, design och form vilket å sin 

sida inte alls förekommer bland de äldre kvinnorna. Nedan följer två exempel på detta. 

 
Formgivning och inredning är andra stora intressen . Drömmer om att fylla mitt 

hem med designklassiker därför skulle det vara extra roligt om du vet att 

"Bumlingen" är något mer än smågodis (fantastiskt gott smågodis though). KY4 

 

Älskar att vara kreativ såväl i mitt yrke som i hemmet eller i köket./ KY3 

 

KM1 anger att hon håller på med någon form av renovering. Just renovering är något som 

endast förekommer i just detta fall bland kvinnorna i mitt material. Nämnvärt är att hon 

uttrycker sig som att hon egentligen inte har förmåga att fixa det. Hon skriver. 

 
Jag bor i hus som jag efter bästa förmåga håller på att fixa. / KM1 

 

Materialet är som jag nämnt inom denna kategori ganska tunt och så även skillnaderna mellan 

de olika åldersgrupperna. Den skillnad som ändå ses är att kvinnorna i den yngre gruppen 

skriver om inredning, design och formgivning medan den medelåldriga och äldre gruppen 

uppger trädgårdsskötsel och ordning och reda i större utsträckning. 

4.3.2 Män 

Den information bland männen som passar in under kategorin hem var betydligt mindre i 

omfattning än den var i materialet under samma kategori för kvinnorna. Männen skriver 

ingenting om städning, ordning och inte heller om design. Det som männen uppgav med 

koppling till denna kategori rörde sig istället om trädgårdsskötsel och renovering. Mönstret 

om att männen gärna berömmer sig själva och visar sig duktiga som jag presenterade bland 

männen under kategorin fritid/intressen kan ses även inom denna kategori. En man i den 

yngre åldersgruppen skriver: ”Jag är händig! Så det så! Och då menar jag inte bara 

hemmafixarhändig utan även proffshändig.” Han är alltså inte bara bra på saker som han 

menar utförs på en hemmanivå utan till och med professionell i andra svårare sammanhang då 

man har nytta av detta.  
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MY2 skriver att han just håller på att bygga sin lägenhet ”från scratch” vilket han gör helt på 

egen hand. Beskrivningen av sig själv görs med avseende på att framhäva sig själv som en 

duktig och ambitiös man. 

 
Mycket av min tid går åt att bygga min lägenhet från scratch. / MY2 

 

Båda dessa exempel är hämtade från den yngre åldersgruppen. De övriga åldersgrupperna 

skrev nästan ingenting om saker som kan kopplas samman med de kriterier jag satt upp under 

kategorin hem förutom MM4 som uppgav trädgårdsskötsel som något han gjorde då och då. 

4.3.3 Skillnader Män/Kvinnor 

Den information som kan kopplas till denna kategori är betydligt mindre omfattande i 

männens presentationstexter än vad den är i kvinnornas. I de fall som männen uppgav något 

inom denna kategori så handlar det om renovering som kräver styrka och i ett enstaka fall om 

trädgårdsskötsel medan kvinnorna skrev om inredning och att göra det fint i hemmet. 

4.4 Personlighet 

Nedan följer en presentation av den innersta sfären av kategorierna i min analysmodell. 

Denna del är den privataste kategorin som i vissa fall av nätdejtarna utgörs och beskrivs med 

yttre egenskaper men som till störst del utgörs av deras inre egenskaper, dvs. hur nätdejtarna 

uppger att de är. 

4.4.1 Kvinnor 

Kvinnorna presenterar ofta sin personlighet på ett positivt sätt. De är seriösa och nämner inte 

en alltför nyanserad bild av sin personlighet. Vanligt är att kvinnorna räknar upp en mängd 

adjektiv och egenskaper hos sig själva som tyder på att de vill visa upp en den bästa sidan av 

sig själv för den som läser annonsen. KM6 är ganska kort i beskrivningen av sig själv vilket är 

ett genomgående mönster bland kvinnorna. Inslag av humor förekommer inte alls och inte 

heller något självberöm. Kvinnorna ger ett enkelt och avslappnat intryck och även om de i 

stor utsträckning beskriver sina positiva egenskaper blir det aldrig något skryt. Nedan följer 

KM6 som kan ses som ett exempel på just detta. 

 
Jag är en glad, positiv och framåt tjej. Tycker det är lätt att hitta det stora i det 

lilla./KM6 

 

KÄ7 beskriver sig själv som en varm och öppen individ på följande sätt: ”Här finns en varm, 

empatisk kvinna.” Typiskt kvinnliga adjektiv är således vanligt förekommande i kvinnornas 

presentationer. Kvinnorna visar också vad de själva anser sig vara manligt och kvinnligt. 

Detta är speciellt tydligt i KY4s presentation. Men i detta fall handlar det inte om att 

förtydliga sin roll som kvinna utan tvärtom så iklär hon, vad hon själv anser vara en mer 

manlig roll. För att förtydliga detta följer här det citat från kvinnans profil. 

 
Jag är en äventyrlig, aktiv, och spontan tjej med båda fötterna på jorden och med 

glimten i ögat.  Öppen, ärlig, spontan jag är inte rädd för kroppsarbete. Du får alltså 

inte skrämmas av en tjej som kanske föredra att byta vinterdäcken själv eller vill 

sitta bakom ratten./KY4 

 

Även om kvinnorna främst lyfter fram sina positiva sidor så förekommer det också några av 

kvinnorna som beskriver sina svagare sidor. Då nätdejting för de allra flesta går ut på att 

träffas i det verkliga livet väljer en del att vara klara med vad som väntar bakom skärmen och 
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bakom presentationen istället för att ljuga ihop något som ändå visar sig felaktigt om 

flirtandet skulle leda till en träff IRL. Citat nedan är hämtat från ÄK6s profil vars ända 

information om sin personlighet var det som följer.  

 
Kroppstyp: Några kilon för mycket  /KÄ 6 

 

Precis som vi såg bland kvinnorna under kategorin fritid/intressen så syns också under denna 

kategori att kvinnorna föredrar att inte placera in sin personlighet i ett speciellt fack vilket 

citatet från KY1s profil visar på. Istället för att få en stämpel som att vara en viss typ av 

människa så skriver hon istället att hon är båda delarna, (vilket för den sakens skull inte 

behöver vara osant.) 

  
Charmig och spontan men inte distanslös. Smart och seriös fast inte tråkig. 

Ambitioner men ändå inte en streber. Är såväl en "city slicker" som en skogsmulle/ 

KY1 

 

Positiva adjektiv är vanligt förekommande hos så gott som alla 21 kvinnor i beskrivningen av 

sig själv. Många väljer även att visa upp en bred personlighet med egenskaper som på sätt 

och vis är varandras motsatser. Det kan som i det nyss nämnda fallet vara att både beskriva 

sig som en ”skogsmulle” samtidigt som en ”city slicker”. I viss mån förekommer också 

negativa beskrivningar av sig själva men dessa är få och handlar endast om de yttre 

egenskaperna. Några större skillnader mellan de olika åldersgrupperna kan inte ses i mitt 

material utan resultaten under denna kategori är ganska lika inom de olika åldrarna. 

4.4.2 Män 

På samma sätt som kvinnorna föredrar männen i första hand att lyfta fram sina positiva 

egenskaper. Men männen gör det på ett annat sätt. De blandar självberöm med självironi och 

inslag av humor. Nedan följer ett citat från MY1s profil vilket är ett exempel på detta.  

 
Det här är ju lite som en arbetsintervju och då brukar man ju framställa sig som en 

fantastisk människa som bara har positiva egenskaper, vilket faktiskt stämmer 

ganska bra på mig! Nejdå, jag tror att jag har ganska bra självinsikt. MY 1 

 

MY2 menar att han inte ser ut som någon Brad Pitt men att han då kan kompensera det med 

något annat. Han fortsätter i sin presentation om sig själv att skriva: ”Och om man litar på 

diverse intelligenstest så betraktas jag väl som rätt smart.” Han kanske inte är den snyggaste 

killen vilket han inte vill dömas för då han smart åtminstone är en egenskap han har. 

 

Männen presenterar ofta sig själva med glimten i ögat och med en gnutta humor. Saker som 

egentligen bottnar i seriositet har männen en tendens att istället skämta om.  Detta inslag är 

framför allt vanligt förekommande bland den äldre generationen män vilket framkommer i 

två citat nedan. 

 
F.d lönnfet typ, som bantat ner sig, och slutat röka Är en glad öppen typ, danssant, 

ser väl inte allt för jävlig ut … / MÄ4 

 

75 mycket välplacerade kilon på 172 cm… / MÄ5 

 

Det förekommer även synliga tecken på vad männen själva anser som manligt och kvinnligt i 

presentationstexterna. Men det behöver inte nödvändigtvis vara ett förtydligande att de är 
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män och inget annat. Nedan följer ett citat från en man som iklär sig en mer feministisk 

position. 

 
har haft min beskärda del av både upp- och nedgångar och faktiskt lärt mig en del 

av dom - trots att jag är kille =) / MM4 

 

I mitt material förekommer tecken på att männen inte tar vare sig livet eller sig själva på allt 

för stort allvar. Stor vikt ligger vid humor i männens profiltexter vilket tycks vara en central 

och viktig del i deras liv. ÄM3 belyser just detta genom att skriva: 

 
Humor gör livet lättare att leva!/ MÄ3 

4.4.3 Skillnader Män/Kvinnor personlighet 

Männen är tydliga och konsekventa med sitt budskap. Till skillnad från kvinnorna så utger sig 

männen inte för att vara både en sak och samtidigt vara dess motsats. Åter i denna kategori ses 

tecken på vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet från mitt material vilket presenteras utifrån två 

faktorer. Dels skillnader i vad männen och kvinnorna skriver på ett innehållsmässigt plan, dels 

hur männen och kvinnorna skriver och presenterar sig själva. Strukturen för denna 

sammanfattning kommer även att användas i min analys. 

 

Innehållsmässigt, dvs. vad de olika könsgrupperna skrivit i sina presentationstexter är en 

skillnad att männen uppgett aningens mer information än kvinnorna gjort inom kategorin 

yrke/utbildning. Kvinnorna å sin sida har inom kategorin hem skrivit betydligt mer än vad 

männen gjort och även uppgett andra sysslor än vad männen gjort. Inom de övriga två 

kategorierna fritid/intressen samt personlighet är de innehållsmässiga skillnaderna inte lika 

stora. 

 

När det kommer till hur männen och kvinnorna presenterar sig finns tydligare likheter och 

skillnader mellan könen. Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är däremot desto 

mindre. Men för att återgå till de skillnader som kan ses mellan de båda könsgrupperna så kan 

ses att både männen och kvinnorna inom kategorin personlighet väljet att presentera sig själva 

genom att beskriva och lyfta fram sina goda egenskaper. Utöver den kategorin visar sig 

kvinnorna mer blygsamma genom att tala om sig själva i en positiv bemärkelse. Männen 

däremot tar för sig på ett helt annat sätt inom alla kategorier vilket ger sig uttryck i såväl 

självberöm, självironi som humor. MK2 beskriver sig själv som en varm, öppen och lugn 

människa vilket hon inte är ensam om. Vanligt är just att kvinnorna beskriver sig själva med 

typiskt ”kvinnliga” egenskaper utan att någon gång bli skrytiga, vilket männen tenderar att bli. 

Däremot så utskiljer sig KY4 genom att ta avstånd från de mer typiska normerna och istället 

”varna” mannen för att inte bli avskräckt av en kvinna som föredrar att sitta bakom ratten i 

bilen och byta vinterdäck. På liknande sätt visar männen tydliga drag i vad de anser vara 

kvinnligt och manligt då MM4 menar att han lärt av sina upp och nedgångar trots att han är 

man. MÄ3 som för tillfället är sjukskriven beskriver detta på ett sätt som om det snarare var 

något bra än att det skulle vara något dåligt. Denna attityd bland männen skiljer sig från 

kvinnans attityd. KÄ2 som också haft många jobb under sitt liv beskrev detta på raka 

motsatsen till skryt och självberöm och snarare i termer som det vore ett misslyckande. 
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Generellt lyfter männen fram sina positiva egenskaper så ofta och mycket som tillfälle ges, 

medan kvinnorna är mer blygsamma med självberöm . 

 

Samtliga av medlemmarna väljer att uppge många fritidsintressen. Samtidigt som 

schabloniseringar konsekvent används av både männen och kvinnorna. 

 

Vad gäller hög- och lågutbildade yrken så uppger alla 42 medlemmar alltid något om vad de 

jobbar som, har för utbildning eller hur mycket de tjänar oavsett om det rör sig om hög eller 

lågutbildade yrken. 

 

Om man ser till mängden ord som männen och kvinnorna skrivit så har männen fyllt i mer 

information inom den offentliga kategorin Yrke/Utbildning än vad kvinnorna har gjort. 

Kvinnorna å sin sida har fyllt i mer information inom den mer privata kategorin hem än vad 

männen gjort. 

 

I två kvinnors presentationstexter syns extra tydligt hur de visar sig beroende av någon annan, i 

detta fall mannen som de söker. KY2 skriver att hon gillar att segla om hon hade kunnat och 

haft en segelbåt medan KÄ5 söker en man som kan hjälpa henne att komma vidare med golfen 

som hon avstannat i. Raka motsatsen till dessa två exempel skriver en man att han tycker om 

att: ”Ge mig iväg ensam i segelbåten och segla till närvarna blör”. Mannen är inte beroende av 

någon annan än sig själv och kämpar till sista blodsdroppe. 

 

KM3 visar beskriver sig själv som omhändertagande då hon uppger att hon vill ha någon att 

pyssla om. Någon sådan egenskap antyder ingen av männen sig besitta i sina presentationer. 

Männen fokuserar som jag tidigare antytt mer på sig själva genom självberöm samt självironi 

och humor vilket är ett genomgående mönster inom samtliga kategorier bland männen. MÄ1 

beskriver sig själv som en ”kille” i sina bästa år vilket på så vis görs med glimten i ögat. På 

detta sätt är det mer ovanligt att någon av den motsvarande könsgruppen uttrycker sig då inslag 

av humor inte förekommer i mitt material bland kvinnorna. Männen utger sig över lag för att 

vara aktiva individer till skillnad från kvinnorna som inte presenterar sig själva i några sådana 

termer. 
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5. Analys 
I förgående kapitel redovisades resultatet från de observerade presentationstexterna där 

resultatet strukturerades i fyra kategorier. I analysen valde jag dock att inte använda mig av 

dessa som avsnittsindelare då såväl kategorierna som teorierna går in i varandra så pass 

mycket att analysen får ett bättre flyt om de presenteras i löpande text som enligt nedan. 

 

Syftet med undersökningen är att studera hur människor väljer att presentera sig själva på en 

dejtingsajt med avseende på att jämföra detta ur ett genusperspektiv och i viss mån även ur ett 

åldersperspektiv. 

5.1 Analys av material 

I enlighet med hur Goffman ser på individens framträdande som en aktivitet inför en grupp 

iakttagare där individen visar upp sig själv, kan presentationstexterna på liknande sätt 

förklaras utifrån detta. Nätdejtarna använder sig av en personlig fasad, som Goffman pratar 

om, då de bygger upp sin profil. Kvinnornas profiler påminner om varandra på samma sätt 

som männens profiler har liknande drag. Detta ger sig bland annat uttryck genom olika 

schabloniseringar som är vanligt förekommande i synnerhet i KÄ7s presentation där hon 

beskriver att hon tycker om att: ”ha sköna mysiga hemmakvällar med levande ljus”. Eller 

MÄ2 som beskriver att han tycker om ”mysiga hemmakvällar”. Dessa typer av 

schabloniseringar överensstämmer med vad Goffman talar om då en individ ska välja en 

fasad. Goffman menar att det redan finns ett antal väletablerade fasader att välja bland vilket 

ger sig uttryck i att profilerna inte skapas utan väljs från tidigare existerande fasader eller 

identiteter som kan förklara varför de inom vardera könsgrupp påminner om varandra. 

  

Avsaknaden av identitetsmarkörer på Internet kan enligt Svenningsson medföra att 

förutfattade meningar och diverse föreställningar om olika typer av människor förstärks. Ett 

tydligt signalement på just detta är då nätdejtarna i stor utsträckning ger en väldig bred 

variation på sina intressen som i en strävan att förhindra att bli placerad i ett fack och på så vis 

uppfattas som en viss typ av människa. Bland kvinnorna syns det ännu tydligare då de i 

många sammanhang utger sig för att vara dels en sak och samtidigt även dess motsats. Nedan 

kan vi se ett sådant exempel: 

 
Charmig och spontan men inte distanslös. Smart och seriös fast inte tråkig. 

Ambitioner men ändå inte en streber. Är såväl en "city slicker" som en 

skogsmulle/KY1 

 

Genom att både beskriva sig som en cityslicker och en skogsmulle riskerar hon inte att bli 

tagen för en viss typ person och undviker på detta sätt att placeras in i en viss typ av 

personlighetsfack. Detta får till följd att en man med dåliga erfarenheter och en viss 

föreställning om hur en ”skogsmulle-typ” är kanske ger henne ytterligare chans då hon även 

påstår sig vara en ”city-slicker”. 

 

Både män och kvinnor försöker framställa sig själva i så god dager som möjligt. Detta är 

påtagligare hos männen som inom varje kategori lyfter fram goda sidor hos sig själva till 

skillnad från kvinnorna där de goda egenskaperna främst lyfts fram inom kategorin 

”personlighet”. Nyss nämnda beteende huruvida nätdejtarna i mer eller mindre utsträckning 

framhäver sina goda egenskaper kan förklaras utifrån Goffmans teori om att människan då 

hon eller han ska presentera sig själv väljer att framhäva de goda sidorna hos sig själv och 

lämnar de dåliga därhän. 
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Detta sätt att presentera sig själv på underlättas på Internet där möjligheten till att putsa på sin 

fasad är större än den är i det verkliga livet. Nätdejtarna kan när de vill ändra på sin 

presentation, ta bort eller lägga till material och skapa en identitet kring sig själva som utåt 

sätt ska locka så pass många som möjligt att svara på annonsen. Detta kan tolkas med hjälp av 

Goffmans syn på den främre och den bakre regionen. Den främre regionen utgörs i 

nätdejtarens fall av profilen, dvs. själva presentationstexten där själva scenen och aktören eller 

nätdejtarens framträdande äger rum. Den bakre regionen kan förklaras som den plats där 

nätdejtaren har möjlighet att öva på sina repliker, dvs. förfina sin presentationstext och 

förhindra eventuella störningar i texten så att trovärdigheten ökar. 

 

Detta sätt att på egen hand måla upp en bild av sig själv leder oss passande nog in på just 

huruvida människor genom sina presentationstexter förhåller sig till sanningen eller inte. I 

enlighet med litteraturen som pekar på att hårt arbete inom det offentliga rummet sedan länge 

varit något att sträva mot kan det faktum att oavsett om individen har ett hög- eller lågutbildat 

yrke så väljer han eller hon att uppge det. Just detta beteende kan kopplas till Yrke/Utbildning 

och förklaras utifrån Ellisons forskningsresultat som visar på att nätdejtare i de allra flesta fall 

återger en ärlig bild av sig själva då att nätdejting syftar till att leda till en dejt IRL där 

eventuella lögner om sådana förekommer skulle komma att avslöjas. 

 

För att fortsätta inom just nämnda kategori så uttrycker sig männen och kvinnorna däremot på 

skilda sätt när de beskriver sina arbeten och yrken. Männen kopplar också samman sina yrken 

med ord som får läsaren att känna att männen själva anser sig som duktiga och 

prestationsbenägna medan kvinnorna mer tenderar att förklara vad själva arbetet eller 

utbildningen innebär utan att dra in några ord som kopplas till positiva prestationer. Män med 

lågutbildade yrken eller som på annat sätt inte kan jobba för tillfället som fallet var för MÄ3 

som blivit sjukskriven efter en bilolycka men som hade kämpat sig tillbaka efter mycket tid 

och hård träning. Männen tenderar således oavsett situation att måla upp bilden av sig själva 

som duktiga och ambitiösa. Detta till skillnad från kvinnorna som på antingen ett helt neutralt 

eller negativt sätt beskriver sitt arbete. MM4 drar sig inte för att beskriva missnöjet över sitt 

arbete vilket ger sig uttryck i följande citat från hennes profil: ”Det sämsta med mitt jobb är 

väl lönen.” Dessa skillnader i mäns och kvinnors presentationer kan förklaras med de 

stereotyper och normer som Holmberg m fl. pekar på att män och kvinnor besitter som 

närmare förklaras nedan. En annan man, MÄ3, berättar om en rad olika jobb han haft under 

sitt yrkesverksamma liv och förmedlar en känsla av stolthet och prestation medan kvinnan, 

KÄ2, som dels har en bred utbildning dels haft många jobb beskriver detta som att hon varken 

blivit det ena eller det andra och istället förmedlar ett misslyckande. KM7 som både är 

högutbildad och egen företagare tonade kort efter den presentationen ner sin karriär vilket 

återges i följande citat. 

 
Högskola/universitet Egen företagare Nonkonformis Bred och allmänbildande ... en god 

grund för de steg jag tagit. Bortanför de formella sammanhangen är naturligtvis livets 

skola så oändligt mycket större och med en total genomslagskraft vi alla känner 

igen!/KM7 

 

I mitt material ses således tydliga tecken på att män i större utsträckning skryter, berömmer 

sig själva och visar upp sina prestationer än vad kvinnor tenderar att göra. Männen visar upp 

en ständig aktivitet, prestationsinriktning och självdisciplin till skillnad från kvinnorna som å 

sin sida presenterar sig själva på ett mer blygsamt sätt. De förmedlar även en känsla av att inte 

vilja sticka upp genom att bekräfta några prestationer och än mindre i en positiv bemärkelse. 

Snarare så görs det mer på ett negativt sätt. Männen visar sig även i många avseenden nöjda 
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med sitt arbete oavsett om de är hög- eller lågutbildade medan kvinnorna i större utsträckning 

är neutrala eller visar sig missnöjda och i viss mån misslyckade. 

 

Dessa tydliga skillnader som kan ses i mitt material på hur mannen tenderar att framhäva sig 

själva som ambitiösa och duktiga medan kvinnan förmedlar en mer misslyckad eller försiktig 

känsla kan förklaras med hjälp av Holmbergs och andra forskares teori om att mannen är tuff, 

hård och obeveklig till skillnad från kvinnan som är öm och känslofylld. Denna uppdelning 

mellan könen bottnar således i de traditionella föreställningar vi har om vad som är kvinnligt 

och manligt och som på grund av detta påverkar oss att handla och agera på olika sätt. 

Mannens positiva inställning till sig själv som person till skillnader från kvinnans kan tolkas 

med dikotomin förnuft och känsla. Enligt Holmberg pekar denna dikotomi på en hierarkisk 

ordning som värdesätts olika genom att mannen anses besitta positiva egenskaper till skillnad 

från kvinnans egenskaper som ofta framställs i en negativ bemärkning. 

 

En annan skillnad som kan ses mellan könen är att träning är mer vanligt förekommande hos 

männen än hos kvinnorna. MM4 menar att han behöver ett aktivt liv med motion för att må 

bra. Vidare så presenterar MM7 bland annat sig som en hårdtränande triatleht som har det 

mesta i idrottsväg på meritlistan. Dessa beteenden som presenteras kan förklaras med 

litteraturen som visar på att mannen i bland annat media målas upp som en vältränad man 

vilket kan påverka mannens syn på sin kropp och bidra till att de vill vara aktiva och träna för 

att tävla, prestera och hävda sig. 

 

Vidare så fortsätter männen att presentera sin fritid och sina intressen med kopplingar till 

självberöm. Männens vilja att visa upp sina goda sidor är ett genomgående tema inom alla 

kategorier. Kvinnorna tenderar å sin sida att endast prata om sig själva och lyfta fram goda 

egenskaper inom kategori personlighet. I de övriga kategorierna där fokus i själva verket inte 

ligger lika mycket på personen själv utan på intressen och yrken ligger koncentrationen främst 

på vad intresset i sig går ut eller handlar om och inte på att hävda sig eller visa sig duktig. En 

annan aspekt i varför männen i mitt material i större utsträckning än motsatt kön lägger vikt 

vid att framställa sig som aktiva individer som föredrar att träna kan förklaras utifrån det 

Connell hävdar; män antas ha den fysiska styrkan och snabbheten som kvinnan saknar. 

Kvinnan är istället bättre på petgöra vilket i synnerhet ses inom kategorin hem. KÄ3 skriver: 

”Tycker om att påta i min lilla trädgård” och KY4 samt KY3 är ytterligare exempel på att 

petgöra är något kvinnorna presenterar sig att föredra då de båda visar ett intresse för 

heminredning såväl som för att vara kreativa. På den manliga sidan skriver MY2 inom samma 

kategori att han på egen hand håller på att renovera sin lägenhet från scratch vilket kan tolkas 

som en uppgift som kräver styrka. Återigen visar en man upp sin vilja att berömma sig själv 

och vara duktig. Men att männen skulle vara aggressiva som Connell hävdar i samband med 

prestation och styrka är inget som är synligt i mitt material. Detta kan i enlighet med Goffman 

ha att göra med att medlemmarna framställer sig själva i så god dager som möjligt vilket en 

aggressiv attityd inte är. Connell hävdar att kvinnan ses som en omvårdande individ vilket 

KM3 visar prov på då hon uppger att hon söker någon att pyssla om. 

 

Som tidigare nämnts tenderar männen i mitt material att visa sig duktiga. Detta ställs ofta i 

relation till att de även visar upp en självständighet i olika avseenden. Självständigheten är 

ytterligare en egenskap som Johansson pratar om att mannen besitter vilket kan urskiljas då 

KY3 skriver att han renoverar sin lägenhet helt på egen hand. MY3 är ytterligare ett exempel 

på hur männen beskriver sin självständighet och drivkraft. Detta kan ses i citatet nedan. 

 
Jag ger mig ut ensam i segelbåten och seglar till nävarna blör /MY3 
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I enlighet med Johansson är självständigheten och självberömmet som männen presenterar sig 

själva med en strävan efter oberoende och en yttre offentlig bekräftelse.  

 

Detta är inte vanligt bland kvinnorna som snarare ställer sig i beroendeställning till mannen. 

KÄ5 skriver att hon behöver någon som kan hjälpa henne på vägen för att komma vidare med 

henens golfspelande. I liknande termer skriver KY2 att om hon hade kunnat och haft en båt så 

gillar hon segling. Detta faktum, att mannen vill göra sig oberoende och kvinnan beroende 

mannen kan förklaras utifrån Johansson teori om att mannen under lång tid var den som 

försörjde familjen och garanterade den en inkomst. Kvinnan sågs som den andre i det 

samhälle som länge dominerades av mannen. Haavind menar att kvinnorna är underordnade 

mannen och Ferguson likaså då hon tillskrivs ”den andre”. Mycket av de föreställningar 

samhället har om vad som är kvinnligt och manligt är således förankrade sen lång tid tillbaka i 

tiden och mycket har hänt sen dess i och med att kvinnan allt mer intar en roll i vad som 

tidigare var mannens offentliga rum. Men som Connell hävdar så lever tron på dikotomin kvar 

än idag vilket inte minst resultaten från mitt material visar på. 

 

I enlighet med Butler kan presentationstexterna ses som konstruktioner av vad som anses 

manligt och kvinnligt. Ovanstående är exempel på att männen presenterar sig själv med 

typiskt manliga egenskaper och kvinnorna med typiskt kvinnliga egenskaper. Som Butler 

hävdar är dessa konstruktioner något som lärs in genom socialisation och inget som vi föds 

med. Därmed hävdar hon att det också är något som vi kan bestämma själva över och på så 

vis förändra. Butler hävdar att människorna är framtvingad av existerande diskurser vilket 

mitt material tyder på då de typiska normerna till stor del dominerar materialet. Det syns både 

här och var att medlemmarna i min undersökning har en tydlig uppfattning om samhällets 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. MÄ7 skriver bland annat att han 

naturligtvis gillar sport just eftersom att han är man och MM4 skriver att han lärt av sina upp- 

och nedgångar trots att han är man. Men även om de visar sig ha en klar uppfattning om vad 

som skulle vara manligt och kvinnligt så beskriver MM4 sig själv med en kvinnlig egenskap 

vilket enligt Butler skulle kunna tyda på att sker en förändring där genusöverskridanden blir 

allt mer accepterade. KY4 beskriver sig själv å andra sidan som en kvinna med typiskt 

manliga egenskaper då hon varnar mannen att inte avskräckas bara för att hon är en kvinna 

som helst sitter bakom ratten och inte har något emot att byta vinterdäck på bilen. Dessa två 

exempel kanske anses som meningslösa men tyder ändå på som Butler menar att de flesta 

människor är medvetna om att genus faktiskt är en form av föreställning som i och med det 

kan förändra människans syn på de stereotypa rollerna. Connell hävdar med tanke på detta att 

de psykologiska skillnaderna efter många års forskning faktiskt visar att män och kvinnor är 

ganska lika. Johansson menar precis som Butler att de tidigare identitetsmarkörerna kan och 

tenderar att luckras upp om ytterligare strävan efter jämlikhet mellan könen fortsätter. Detta ät 

något som med de två nyss nämnda exemplen från mitt material visar en svag tendens skulle 

kunna bli allt mer vanligt förekommande i framtiden.
68

 

 

Det faktum att kategorierna innehållsmässigt har så pass olika stora delar information kan 

kopplas samman med hur kategorierna placerats in i modellen som presenteras o kapitel 3 där 

de privata sfärerna handlar om hem och personlighet till skillnad från de mer offentliga 

delarna som handlar om Yrke/Utbildning och Fritid/Intressen. Dessa sfärer kan i sin tur ses 

utifrån The social penetration theory som menar att människor i relationens tidiga skede inte 

utbyter allt för privat information utan väljer att avvakta med det till ett senare skede. Därav är 

                                                 
68

 Då urvalet endast omfattar heterosexuella nätdejtare kan ett annat urval med exempelvis homosexuella 

nätdejtare ha fått ett annat resultat. 
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den mer offentliga delen på presentationssidorna den del i individens liv som inte är lika 

känslig att dela med sig av. Teorin hävdar dock att det är nödvändigt att även dela med sig av 

den personliga informationen för att relationen ska utvecklas och hålla i längden. Men då 

själva presentationen på en nätdejtingssajt är i ett så pass tidigt skede i relationen är det endast 

hur mycket och vad för sorts information som nätdejtarna delat med sig av som kan kopplas 

samman med denna teori. Att männen uppgett mer information inom kategorin 

Yrke/Utbildning än vad kvinnan har gjort som i sin tur fyllt i mer information inom kategorin 

hem kan förklaras med Johanssons hypotes om att mannen sedan länge varit den som 

förankrade sin identitet inom den offentliga sfären samtidigt som kvinnan fann sin plats i den 

privata sfären i hemmet. Även om vissa män och kvinnor visar på en tendens att överskrida 

normerna genom att presentera sig ”med fel kön i fel kropp” som Haavind pratar om så är det 

ändå mer vanligt förekommande att tecken på att den rollfördelning som en gång i tiden totalt 

dominerade vårt samhälle lever kvar än idag. 
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6. Slutdiskussion 
Efter att ha genomfört denna studie skulle jag vilja bidra med några av mina egna 

sammanfattande tankar och idéer kring män och kvinnors självpresentation vid nätdejting.  

 

Att studera skillnaderna mellan hur män och kvinnor väljer att presentera sig på en dejtingsajt 

har visat på många intressanta resultat. Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna var 

däremot inte alls lika påtagliga som skillnaderna mellan könsgrupperna visade sig vara. Då 

Internet är en plats där människan kan omforma och skapa sin identitet efter eget behag och 

själv bestämma vilka egenskaper som ska lyftas fram och vilka som ska lämnas därhän har 

denna undersökning gett mig kunskap i att både män och kvinnor väljer att lyfta fram sina 

positiva egenskaper. Detta resultat kan i sin tur ses som att trovärdigheten i 

presentationstexterna möjligtvis kan vara bristande, men å andra sidan så kan människan lyfta 

fram eller undertrycka sina egenskaper i vilken situation som hon eller han än befinner sig i 

oavsett om det handlar om det verkliga livet eller på Internet. 

 

Då jag startade detta projekt så trodde jag att skillnaderna mellan åldersgrupperna skulle vara 

betydligt större vilket de inte visade sig vara. Å andra sidan hade jag aldrig hade kunnat tro att 

skillnaderna mellan männen och kvinnornas presentationstexter skulle visa de skilda resultat 

som undersökningen gjorde. Mannens självgoda presentation tyder på att han än idag tillåts 

mer utrymme att ta plats på grund av de stereotyper och normer som samhället en gång för 

länge sedan formade. Kvinnorna visar i vissa situationer istället sig underkastad och beroende 

mannen. De stereotypa normer om vad som anses vara kvinnligt och manligt som jag med 

stöd från olika teorier presenterat är således tydliga i mitt material. 

 

När det kommer till själva fenomenet nätdejting så visar undersökningar på att nätdejtandet 

ökar. Detta tyder på att vi även i framtiden kommer att försöka hitta kärleken med stort K på 

nätet och att vi i och med detta även kommer att mötas av olika former av självpresentation på 

Internet. Då genus var en av huvudfrågorna med min uppsats känns det relevant att ställa sig 

frågan hur normerna kommer att se ut i framtiden. Mina resultat har till stor del överensstämt 

med tidigare forskning samt med de teorier som pekar på hur människan är och ska vara som 

man och som kvinna. Däremot så fanns det även enskilda, men ändå tydliga exempel i mitt 

material där både en man och kvinna överskrider normgränserna i sina presentationstexter. 

Detta skulle kunna tyda på att samhället i framtiden allt mer kommer att acceptera 

överskridanden vad gäller de uråldrigt stereotypa normerna. 

 

Dessa normer har en gång formats genom aktivt skapande i sociala relationer. I mitt material 

tydliggörs att den traditionella synen på vad som är manligt och kvinnligt kvarstår. Men trots 

detta så vågar både en man och en kvinna bland de 42 människors presentationstexter som 

min undersökning byggt på att bryta mot denna syn. Detta skulle kunna vara ett tecken på att 

de stereotypa normerna kan komma att omformas och förändras i framtiden. 
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7. Förslag till vidare forskning 
Fenomenet nätdejting berör forskare inom skilda vetenskaper såsom medie- och 

kommunikationsvetenskap, marknadsföring, socialpsykologi med mera. Därför har en rad 

olika tankar kring andra intressanta teman och frågeställningar dykt upp under studiens gång 

men som i och med tidsbegränsning och omfattning av arbetet inte varit möjliga att 

genomföra. Nedan följer några förslag på forskningsområden: 

 

 Intressant vore att studera medlemmars profilbilder och genomföra en semiotisk 

analys. Det vore även intressant att se hur dessa bilder förhåller sig till vad 

medlemmarna skriver i sina presentationstexter. 

 

 Genomföra en undersökning med fokusgrupper där samtliga har erfarenhet av 

nätdejting. Intressant vore då att ställa frågor om hur de själva ser på sina 

presentationstexter och sätt att framställa sig på nätet där möjligheten att laborera med 

allt från presentationstext till profilbild. En del av frågorna skulle även kunna ställas ur 

ett genusperspektiv. 

 

 Genomföra intervjuer med personer som har erfarenhet av nätdejting samt med 

personer som inte har erfarenhet och undersöka hur dessa två grupper ställer sig mot 

det relativt nya sättet att söka kärleken på. 

 

 Intressant vore att jämföra om medlemmar framställer sig på skilda sätt i olika länder. 

Detta skulle kunna göras ur ett genusperspektiv, åldersperspektiv eller också med 

avseende på medlemmarnas sociala status. 
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