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ABSTRACT 

i 

ABSTRACT 
 

The focus of this thesis is to understand consumers’ attitude towards online dating, and examine 

how these attitudes can be affected and changed. We seek to gain knowledge of potential negative 

attitudes towards online dating and create a communication strategy in order to influence the ex-

isting attitudes. The paper is case oriented and the company involved is Single.dk.  

 

The theoretical base of the thesis includes an investigation of the terms: culture, motivation, atti-

tudes as well as rationality and irrationality.  

 

We have chosen to convey our study based on six indebt interviews, two focus group interviews 

and one questionnaire survey based on 553 respondents. The data collected are based on people 

from the Danish society and with representatives from three age segments; 18-27, 28-40 and 40+. 

The qualitative interviews are semi structured, and have an open approach for the purpose of 

opening up to the informal stories of the informants. The data from the quantitative survey are 

collected through questionnaires on the Internet.  

 

The analysis shows that there exists a correlation between cultural influence experienced by the 

consumers and their attitude formation towards online dating. Furthermore, it is found that the 

diffusion of online dating has a positive influence on the formation of consumers’ attitude. Addi-

tionally, it is found that the consumers have a positive attitude towards online dating regardless of 

which attitude component, cognitive or emotional, they are influenced by. However, there seem to 

be a distinction according to the degree of the consumers’ involvement. Here a lower degree of 

involvement leads to a less positive attitude towards online dating. The subjective norm and 

consumers' perceived consequences of online dating also have an influence on attitude formation 

towards online dating. Finally, there exist a correlation between consumers’ rational reasoning 

and their attitude towards online dating.  

However, the analysis also indicates that there is no significant correlation between respondents’ 

social needs and their attitude formation. Similarly, the results show no relationship between three 

out of the four attitude functions and consumer attitudes towards online dating.  

 

On the basis of the analysis a communication strategy is created. This strategy shows that Sin-

gle.dk should implement a differentiated marketing strategy, which focuses on two different audi-

ences. 
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FORORD 
 

Nærværende afhandling udgør den samlede kandidatafhandling med titlen ”Forbrugerholdninger 

til online dating”. Afhandlingen er skrevet i et samarbejde mellem Sanne Grothe og Maiken 

Egstrand Hedelund, og er forløbet over foråret og sommeren 2014 ved Copenhagen Business 

School (CBS). Afhandlingens omfang er svarende til 30 ECTS-point. 

 

Under forløbet har Ole E. Andersen fungeret som vejleder og har især hjulpet med generelle ret-

ningslinjer omkring afhandlingen. 

 

Desuden har Christina Nadine Brixtofte bidraget med forståelsesmæssige rettelser, og Sandie 

Langer Christensen har læst korrektur på afhandlingen. 

 

Endeligt har Morten Rosendahl Hedelund bidraget med rettelser til afhandlingens layout. 

 

Et stort tak til alle ovennævnte, som har hjulpet med afhandlingen. 
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Kapitel 1 | INDLEDNING 
 

1.1 INDLEDNING 
Online dating er et marked i vækst med en brancheomsætning i 2012 på 97,5 millioner kr., hvilket 

er en stigning på 8 % sammenlignet med 2011 (Lund, 2013). Flere og flere online datingsider 

finder indpas på det danske marked i takt med, at ønsket om at finde kærligheden bliver mere 

udfordrende, grundet hverdagens mange gøremål. I Danmark er der over en halv million brugere 

af online datingsider (Hilton, 2014), hvorfor accepten af online dating umiddelbart kan synes 

fremherskende.  

 

På trods af dette står mange udbydere af online datingsider dog overfor nogle store udfordringer, 

idet store dele af den danske befolkning endnu ikke anerkender denne digitaliserede måde at finde 

kærligheden på. Skønt flere undersøgelser påpeger, at online dating ikke længere er nær så tabu-

belagt som tidligere, eksisterer der fortsat mange fordomme i relation til at benytte online dating. 

Eksempelvis at det kun er uintelligente, asociale og grimme personer, som benytter denne service 

(Anker-Møller, 2012). I relation hertil påpeger Asif (2013), at online dating ofte forbindes med 

noget som personer ikke vil vedkende sig, hvorfor mange personer ikke omtaler en eventuel an-

vendelse af denne service. Undersøgelser har ligeledes fundet, at graden af de fordomme som 

eksisterer, afhænger af den kultur og den omgangskreds som man færdes i (Schultz, 1999). Der-

med kan accepten og brugen af online dating variere blandt befolkningsgrupper. 

 

De negative holdninger og den deraf afledte, tilbageholdende adfærd i forhold til at anvende onli-

ne dating kan dog anses som værende irrationelle. Dette skyldes, at man ved hjælp af online da-

tingsider netop har mulighed for at anvende en velinformeret og velovervejet måde at finde en 

partner på, og denne metode derfor giver mulighed for at træffe et rationelt valg. I modsætning til 

at finde en partner på anden vis, som eksempelvis via byture i weekenden. Sidstnævnte metode er 

en meget anvendt tilgang for mange, da den fastlagte hverdag ellers ikke leder til mange nye be-

kendtskaber. Byture eller lignende kan dog anses som et langt mere irrationelt forsøg på at finde 

en partner, da denne tilgang ikke giver samme mulighed for at blive oplyst om, og sortere mellem 

mulige kandidater. Denne fremgangsmåde kan således lede til en langt mere anstrengende og 

langsom proces i jagten på kærligheden.  

 

En af de nyere online datingsider på det danske marked er Single.dk, som blev oprettet i august 

2012 (tidligere Netdate.dk fra 1999). Single.dk har siden deres opstart vundet store markedsandele 

og virksomheden regner med yderligere fremgang i de kommende år (bilag 1). Grundet Sing-
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le.dk’s fremadgående succes på et udfordrende marked, fremstår denne virksomhed som værende 

spændende og relevant i relation til online dating. Derfor ønsker vi at fremsætte en operationel 

kommunikationsstrategi for denne virksomhed, med det formål at hjælpe virksomheden til endnu 

større succes i fremtiden. Kommunikationsstrategien vil blive baseret på en analyse af forbruger-

nes holdninger til online dating, og hvorfor disse holdninger er opstået med henblik på at forsøge 

at ændre eventuelle negative forbrugerholdninger til online dating.   

 

1.1.1 PROBLEMFORMULERING 

Med udgangspunkt i den indledende beskrivelse af problemfeltet opstilles følgende problemfor-

mulering og undersøgelsesområder: 

 

Det ønskes at undersøge forbrugernes holdninger til online dating, med henblik på at ændre even-

tuelle negative forbrugerholdninger via en relevant kommunikationsstrategi for Single.dk. 

 

For at specificere problemformuleringen opdeles denne i mindre, mere håndterbare undersøgel-

sesområder. Dermed ønskes det at skabe et overblik og styre problemløsningen, samt opstille en 

afgrænsning af problemformuleringen:  

• Teoretisk funderet undersøgelse af kulturlag og kulturpåvirkninger i det danske samfund 

og hvorledes disse kan have en indflydelse på forbrugerholdninger.  

• Teoretisk funderet undersøgelse af de motiver, som kan ligge til grund for valget eller fra-

valget af brugen af online dating, for at få indsigt i, hvad der ydermere kan påvirke for-

brugernes holdninger.  

• Teoretisk behandling af udvalgte holdnings-modeller med inddragelse af teorier omhand-

lende holdningsdannelse, holdningspåvirkning og holdningsændring.  

• Teoretisk undersøgelse af begreberne rationalitet og irrationalitet, med henblik på at opnå 

en større forståelse for individers tanker, beslutningsprocesser og adfærd i forhold til onli-

ne dating. 

• Analyse på baggrund af de udvalgte teorier med henblik på at undersøge, hvilke holdnin-

ger forbrugerne har i relation til online dating, hvorfor disse holdninger eksisterer, og 

hvordan de kan påvirkes og ændres.  

 

På baggrund af den empiriske analyse, som tager sit udgangspunkt i opgavens teoretiske funda-

ment, ønskes det at udarbejde en sammenhængende og argumenterende kommunikationsstrategi 

for Single.dk. Strategien vil inkludere overordnede guidelines og refleksioner i forhold til hvilken 
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retning og hvilket kreativt koncept, Single.dk bør fokusere på. Dermed bliver det ikke en detail-

specifik strategi med medievalg, budgetallokering og lignende.  

 

 AFGRÆNSNING1.1.2  

I opgaven vil fokus være relateret til generelle online datingsider og dermed ikke niche datingsi-

derne såsom elitedating.dk, farmerdating.dk og partnermedniveau.dk. Dette skyldes, at det er den 

generelle holdning til online dating i Danmark, som ønskes undersøgt. I relation hertil bør det 

nævnes, at online dating i denne opgave forstås som den aktivitet, man kan bruge for at finde en 

partner ved hjælp af Internettet, og hvor det kræves, at man opretter en detaljeret og beskrivende 

profil. Således omhandler undersøgelsen ikke dating-services såsom Tinder.  

 

Endvidere fokuseres der i opgaven på teorier omhandlende kultur, motivation, holdningsdannelse 

og holdningsændring, samt menneskets rationalitet og irrationalitet. Dermed tages der ikke højde 

for andre faktorer, som kan have indflydelse på en kommunikationsstrategi såsom konkurrencepa-

rametre, økonomiske faktorer og lignende. Ydermere er teorierne udvalgt på baggrund af deres 

relevans i forhold til ovenstående problemformulering. Dermed eksisterer der en lang række teori-

er og begreber, indenfor dette felt, som ikke inddrages i opgaven.  

 

Da opgaven, som nævnt ovenstående, afgrænses til at undersøge holdninger til generelle online 

datingsider, fastsættes den empiriske målgruppe til at indbefatte hele det danske datingmarked, 

hvilket inkluderer danskere i alderen 18+. Dette harmonerer med, at Single.dk ligeledes har fastsat 

deres målgruppe til personer der er over 18 år, og det netop er denne virksomhed, vi ønsker at 

opstille en kommunikationsstrategi for. Som udgangspunkt inddeles målgruppen yderligere i tre 

alderssegmenter; 18-27 år, 28-40 år samt 41+. Denne inddeling er foretaget på baggrund af Sing-

le.dk’s egen alderssegmentering.  

 

1.2 TEORISKITSERING  
1.2.1 KULTUR  

For at opnå indblik i, hvilke faktorer, der kan påvirke den danske befolknings holdninger i forhold 

til online dating, ses der på nogle kulturelle betragtninger. Kultur kan defineres som et sæt af vær-

dier, meninger og normer, der er gældende for samfundet (Solomon, 2010).  Således bliver de 

værdier, meninger og normer, som eksisterer i en given kultur, kriterier, som individer bruger til 

at udvælge og retfærdiggøre deres handlinger. Kulturen er dermed en afgørende determinant for 

en persons adfærd og ønsker og kan have stor indflydelse på de holdninger, som dannes hos det 

enkelte individ.  
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Det synes relevant at foretage en kulturanalyse for at opnå større indsigt i samfundets grundlæg-

gende kultur i relation til online dating.  Til dette formål anvendes Edgar Scheins kulturanalyse, 

som anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer: artefakter, værdier og grundlæggende 

antagelser.  

 

Teorien Diffusion of Innovations fremsat af Rogers, E.M. (1995), omhandler spredningen af en 

innovation, og dermed hvorledes en innovation accepteres og tages i brug i samfundet. Denne 

teori fremstår brugbar for at klarlægge, hvilke faktorer, der har betydning for anvendelsen og ac-

cepten af online dating. 

 

Endvidere inddrages teori omhandlende individers referencegrupper, idet referencegrupper anta-

ges at have meget stor betydning for forbrugernes holdninger og adfærd (Solomon, 2013). Derved 

synes det interessant at undersøge, hvorledes holdninger og adfærd i relation til online dating er 

influeret af individers referencegrupper.  

 

1.2.2 MOTIVATION 

Motivation refererer til den proces, der danner årsag til forbrugernes adfærd. Motivation opstår, 

når der er et behov, som forbrugeren ønsker at dække (Ibid.). Det synes relevant at inkludere mo-

tivationsteorier for at få en forståelse for, hvad der kan motivere forbrugerne til at anvende online 

dating. 

 

Maslows behovspyramide fremsætter fem motivationsbehov som skal opfyldes kontinuerligt, 

nedefra og op, igennem pyramiden. I midten af behovspyramiden findes det sociale behov og 

dermed behov for kærlighed, ømhed og tilknytning. Denne teori findes anvendelig for at opnå en 

dybere forståelse for individers behov for at finde kærligheden og skabe sociale relationer, eller 

mangel på samme. Hermed er det muligt at belyse, hvilke faktorer der motiverer forbrugere til at 

anvende online dating. 

 

Rossiter-Percy grid kan ligeledes anvendes til at belyse forbrugernes motivation for at anvende 

online dating. Ifølge teorien kan motivationen for forbrug af et produkt eller service enten være 

negativt eller positivt orienteret og forbrugeren kan være høj eller lav involveret i dette forbrug. 

Modellen kan således anvendes til at inddele befolkningen i forskellige segmenter, afhængig af 

deres motivation og involvering i relation til online dating. Denne opdeling skal være behjælpelig 

til at opstille en velargumenteret kommunikationsstrategi for Single.dk.   
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1.2.3 HOLDNINGER 

For at afdække de holdninger, der eksisterer blandt målgruppen i relation til online dating synes 

det væsentligt at belyse, hvilke komponenter, som tilsammen konstruerer en holdning. Dette gøres 

ved hjælp af ABC-modellen, som netop påviser, hvorledes en holdning består af tre komponenter, 

og dermed viser samspillet mellem viden, følelser og handling. I relation hertil benyttes effekthie-

rarkimodeller til at forklare den relative indflydelse af de tre komponenter, og hvorledes holdnin-

ger dannes som følge heraf.  

 

Da holdninger dannes af forskellige årsager, hos forskellige mennesker, synes det interessant at 

undersøge, hvorfor en holdning dannes. For at belyse dette anvendes Daniel Katzs teori omhand-

lende fire holdningsfunktioner. De fire holdningsfunktioner; nyttefunktion, værdifunktion, ego-

defensiv funktion og viden-funktion, skal være med til at skabe indsigt i, hvilke holdninger, der 

eksisterer i forhold til online dating. 

 

Endvidere synes det væsentligt at undersøge, hvilken (intention til) adfærd individers holdninger 

kan resultere i. Til dette formål benyttes Theory of Reasoned Action, som er et teoretisk 

framework, der kan hjælpe med at forudsige og forklare den menneskelige adfærd. Teorien om-

handler sammenhængen mellem holdning og adfærd og benyttes til at generere en mere omfatten-

de forståelse for, hvordan en holdning dannes. Ydermere skal teorien være behjælpelig til at udar-

bejde en kommunikationsstrategi for Single.dk. 

 

1.2.4 RATIONALITET OG IRRATIONALITET 

Hvorvidt individer tænker og handler rationelt eller irrationelt har været et længe diskuteret 

spørgsmål. Det ønskes at give en forklaring af begreberne rationalitet og irrationalitet for at opnå 

en større forståelse for individers tanker, beslutningsprocesser og adfærd i forhold til online da-

ting. 

 

Den teoretiske undersøgelse vil belyse den rationelle beslutningsmodel og anvendelsen af denne. 

Endvidere belyses teorier omkring begrænset rationalitet og adfærdsøkonomi. Efterfølgende flyt-

tes fokus til det irrationelle individ i form af anerkendelsen af de ubevidste og intuitive processer i 

beslutningstagning. Det synes dermed interessant at belyse, hvorledes menneskets bevidsthed og 

rationalitet såvel som ubevidsthed og irrationalitet påvirker forbrugeren i forhold til dennes tan-

ker, beslutningstagning samt adfærd. 

 



Kapitel 1 | INDLEDNING 

Side 6 | 197 

1.3 METODESKITSERING / EMPIRI 
Denne opgave er af praktisk karakter, idet der tages udgangspunkt i en praktisk problemstilling, 

som omhandler den danske befolknings holdninger til online dating. Der gøres brug af en eksplo-

rativ analyse, da det synes relevant at undersøge, hvilke holdninger, der eksisterer for at kunne 

påvirke disse. Den eksplorative analyse kan være med til at afdække holdningsdannelse og hold-

ningspåvirkning blandt befolkningen, idet analysen anvendes til at udforske en problemstilling på 

en bred og åben måde (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz & Sørensen, 2009). Dermed skal ana-

lysen være med til at generere ideer til, hvorledes online dating bør markedsføres til befolkningen, 

således at denne aktivitet bliver mere acceptabel og velanset.  

 

Tilgangen til analysen er abduktiv, da man ikke kan tale om, hvornår processen starter og slutter. I 

stedet veksler vi i abduktionen mellem empiri og teori og lader de to elementer informere hinan-

den, for at vi kan lave en informeret analyse (Halkier, 1998). Der er altså hverken tale om en in-

duktiv eller deduktiv tilgang, men en blanding af de to, hvor vores teoretiske baggrund samt erfa-

ringer og meninger influerer den indsamlede empiri, og hvor empirien igen spiller ind på den ef-

terfølgende analyse. Både teorien og feltet udvikler sig efterhånden som undersøgelsen og analy-

sen finder sted.  

 

Der anvendes en kvalitativ såvel som en kvantitativ analysetilgang i opgaven. Indledningsvist vil 

der blive holdt interview med marketingsdirektøren for Single.dk, for at få en dybere forståelse for 

virksomhedens målsætninger, samt hvilke holdninger og anskuelser Single.dk har i forhold til 

markedet på nuværende tidspunkt.  Interviewet skal ligeledes være med til at opnå inspiration og 

afhente empirisk materiale til opgavens videre udarbejdelse. Endvidere vil der blive foretaget 6 

kvalitative dybdeinterviews og 2 fokusgruppeinterviews med 5-7 deltagere i hver. Med den kvali-

tative tilgang er det muligt at gå i dybden med de holdninger, der eksisterer og undersøge, hvor de 

kommer fra. Således vil det også være muligt at afdække, hvorledes disse holdninger kan påvir-

kes.  

 

Herefter foretages der en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er baseret på 553 responden-

ter. Spørgeskemaundersøgelsen konstrueres på baggrund af det indsamlede data fra de kvalitative 

undersøgelser og den anvendte teori. Derved vil der blive taget udgangspunkt i de holdninger og 

synspunkter, som ekspliciteres via de kvalitative undersøgelser ved udarbejdelse af spørgeskema-

et. Den kvantitative undersøgelse benyttes til at indsamle data for en større målgruppe og er der-

med velegnet til at teste hypoteser om en bredere population. En nærmere analyse og redegørelse 

for metodens validitet og reliabilitet følger i kapitel 5.   
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I analysen vil der hovedsageligt blive anvendt primære data, som er opsamlet via de kvalitative 

og kvantitative undersøgelser af befolkningens holdninger. Dog gøres der også brug af sekundære 

data, blandt andet i form af statistikker fra Danmarks Statistisk.  

 

1.4 VIDENSKABSTEORI  
Med de anvendte teorier i henhold til opgavebesvarelsen, lægger vi et socialkonstruktivistisk syn 

på opgaven, hvilket betyder, at vores erkendelse af virkeligheden som udgangspunkt er konstruk-

tivistisk. Dermed mener vi, at vores viden om virkeligheden er en social konstruktion, som er 

skabt i interaktion og forhandling med andre individer (Larsen, 2005). 

 

Vi har i forbindelse med opgaven en implicit antagelse om dens retning og om, hvilke resultater, 

vi har mulighed for at nå frem til. Dette kan påvirke den måde, hvorpå vi arbejder med opgaven 

og set ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv ligeledes have betydning for selve resultaterne 

(Collin, 2003). De normative forestillinger, vi har om opgavens emne, kan sandsynligvis have 

indflydelse på, hvilken vinkel, vi har lagt på opgavens fokus og i høj grad også på udformningen 

af vores interviewguide. Årsagen hertil kan være, at vi mere eller mindre ubevidst kan søge at 

udforme interviewguiden i overensstemmelse med vores overbevisning om, hvordan vi kan få 

informanterne til mest positivt at tage imod interviewsituationerne. Ligeledes vil udvælgelsen af 

fokusområder fra interviewene til spørgeskemaundersøgelsen være baseret på en subjektiv udvæl-

gelse fra vores side. Både interviewene, spørgeskemaundersøgelsen og den samlede opgaves re-

sultater kan derved siges at være konstrueret ud fra vores egne forestillinger om den konkrete ver-

den. Særligt kan vi influere undersøgelsesresultaterne i forbindelse med de elementer af inter-

viewene, som vi vælger at medtage i vores analyse. På trods af, at vi i opgaven forsøger at være 

objektive, er vi bevidste om, at dette aldrig er fuldstændig muligt, og at vi i høj grad indgår i en 

proces af meningsskabelse i forhold til opgavens fokusområder (Bryman & Bell, 2007). 

 

1.5 1.5 DISPOSITION  
Efter den indledningsvise beskrivelse af problemfeltet, afgrænsning, metode- og teoriskitsering 

samt opgavens videnskabsteoretiske ståsted i kapitel 1, fremlægges en beskrivelse af Single.dk. 

Virksomhedsbeskrivelsen i kapitel 2 vil inkludere en kort beskrivelse af virksomhedens historie, 

ejerforhold, samt omsætning og økonomiske resultater.  

 

I kapitel 3 vil de udvalgte teorier blive beskrevet. Der vil i opgaven blive fokuseret på teorier om-

handlende kultur, motivation, holdninger samt menneskets rationalitet og irrationalitet. Disse teo-
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rier skal tilsammen være med til at skabe en forståelse for hvilke holdninger, der er i relation til 

online dating, samt hvorfor disse holdninger eksisterer. Endvidere skal teorierne give et indblik i, 

hvorledes det er muligt at påvirke og eventuelt ændre forbrugerholdninger, med henblik på at 

fremsætte en kommunikationsstrategi for Single.dk. 

 

Ud fra de fremsatte teorier er det muligt at opstille hypoteser som søges besvaret gennem de kvali-

tative og kvantitative undersøgelser. Hypoteserne fremstilles i kapitel 4.  

 

Det efterfølgende kapitel 5 omhandler de udvalgte dataindsamlingsmetoder og databehandlinger. 

Dette kapitel vil indledningsvis fremlægge en beskrivelse af de kvalitative studier og den efterføl-

gende databehandling. Databehandlingen fra de kvalitative interviews vil herefter udgøre funda-

mentet for den kvantitative spørgeskemaundersøgelse.  

 

Kapitel 6 indeholder de statistiske såvel som de empiriske analyser. Dette afsnit vil inkludere en 

besvarelse af de opstillede hypoteser i henhold til opgavens problemstilling.  

 

Herefter følger en diskussion af analysens resultater i kapitel 7. Dette inkluderer overvejelser, 

refleksioner, undren og mulige forklaringsårsager i forhold til analysens udfald. 

Ud fra analysens resultater vil det efterfølgende være muligt at give et forslag til en kommunikati-

onsstrategi for Single.dk. Kommunikationsstrategien vil blive fremlagt i kapitel 8. 

 

Afslutningsvist opstilles opgavens konklusioner og en efterfølgende perspektivering for opgaven i 

kapitel 9. 
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Kapitel 2 | VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 
 

2.1 SINGLE.DK 
Jonas Cronfeld og Mattias Pfeiffer stiftede Netdate.dk i 1999, og har siden ført virksomheden 

videre med navneskiftet i 2012 til Single.dk. Medstifter Jonas Cronfeld udtaler i et interview (bi-

lag 1), at Single.dk på mange områder er sammenlignelig med Dating.dk, som er Danmarks stør-

ste online datingudbyder. Dating.dk ejer i dag 50 % af Single.dk. 

 

Single.dk havde i 2013 en årlig omsætning på cirka 10 millioner kroner og en profit på cirka 3 

millioner kroner. Ejerne håber og regner med en fordobling af disse økonomiske resultater i 2014, 

eftersom det ifølge Jonas Cronfeld er realistisk, at Single.dk fortsætter deres opadgående vækst-

kurve fra de tidligere år (bilag 1).  

 

Virksomheden beskæftiger på nuværende tidspunkt 6 medarbejdere, som er bosiddende i både 

Danmark og udlandet. De søger dog at ansætte flere i den nærmeste fremtid (bilag 1).  

 

Der er cirka 420.000 brugere af Single.dk, hvoraf cirka 40.000 er aktive brugere. Single.dk har en 

bred målgruppe, som dækker alle danskere over 18 år.  

 

Virksomheden forsøger at adskille sig fra deres konkurrenter ved at levere produkter, som de ved 

forbrugerne efterspørger, og efterfølgende præsentere disse på en spændende, visuel og frisk må-

de. 
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Kapitel 3 | TEORETISK FUNDAMENT 
 

3.1 KULTUR 
For at få en dybere forståelse for de holdninger som forbrugerne har, synes det væsentligt at un-

dersøge, hvilken kultur, de lever i. Dette skyldes, at kultur har indflydelse på den måde, som men-

nesket handler, og derved også på de holdninger, der dannes (Evans, Jamal & Foxall, 2009). År-

sagen til dette er, at kultur både er medskabende for individers identitet samt giver individer et 

rationale for de handlinger, de foretager.  

 

3.1.1 KULTURANALYSE - SCHEIN 

Der foretages en kulturanalyse for at opnå større indsigt i samfundets grundlæggende kultur i for-

hold til online dating. Geert Hofstede har fremsat en kulturanalyse, som umiddelbart kan synes 

anvendelig til at afdække den danske kultur i forhold til online dating. Hofstede kulturanalyse 

inkluderer fem forskellige kulturdimensioner, som menes at eksistere, i større eller mindre grad, i 

forskellige (nationale) kulturer. Disse kulturdimensioner giver dog anledning til en meget fast-

struktureret analyse af kulturen, hvorfor denne teori ikke synes anvendelig til opgavens videre 

besvarelse.  

I stedet har Edgar Schein fremsat en kulturanalyse, der betragtes som værende mere åben og der-

ved giver mulighed for at foretage en mere objektiv og udforskende analyse af den kultur, der 

eksisterer i relation til online dating. Således vælges at benytte Scheins funktionelle perspektiv til 

kulturanalysen.  

 

På trods af, at Scheins funktionelle perspektiv har fokus på kultur i organisationer, synes teorien 

alligevel mulig at overføre til at behandle kulturer i andre sammenhænge. Der kan argumenteres 

for dette, idet organisationskultur defineres som et kollektivt fænomen og en social enhed, 

(Schultz, 1990), hvilket ifølge Hofstede ligeledes er en generel beskrivelse af kulturbegrebet 

(Hofstede, 1999).  

 

Schein anskuer kulturen ud fra de funktioner, som kulturen varetager for at sikre sin overlevelse 

(Schultz, 1990). Viden om kulturen anses som værende en nødvendighed for at kunne forstå de 

irrationelle ræsonnementer og handlinger, som foregår i menneskers systemer. Uden kultur vil 

man ikke være i stand til at forstå, hvorfor mennesker tænker og føler, som de gør. Schultz (1990) 

fremhæver via dette perspektiv, at man bør foretage en dybdegående analyse, der bevæger sig 

gennem hvert lag af kulturen for at opnå indsigt i den givne kultur.  En kulturanalyse vil desuden 

give et indblik i de holdninger, der eksisterer i det pågældende samfund.  
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Scheins funktionelle perspektiv anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer; grundlæg-

gende antagelser, værdier og artefakter (Schein, 2010).   

De grundlæggende antagelser er de dybdegående, fundamentale træk, der er ved kulturen. Disse 

er noget, som implicit styrer adfærden, hvilket gør, at de er meget svære at få øje på i kulturen. 

Dette omhandler de kerneantagelser, som individuelle personer i en gruppe har omkring verden, 

og hvordan den fungerer. Mønstret for de grundlæggende antagelser bliver over en periode dan-

net af kulturmedlemmerne, og det er dette mønster, der kommer til at danne kernen for kulturen 

(Ibid.). Denne kerne kaldes for det kulturelle paradigme og udgør dermed de grundlæggende an-

tagelser for den enkelte kultur (Schultz, 1990).  

Det midterste niveau af kulturanalyse inkluderer holdninger og værdier. Disse indbefatter flere 

personers holdning til, hvordan man bør handle og dermed de pågældende normer i kulturen. Et 

vigtigt element i dette niveau er social validering, hvor samfundets deltagere bekræfter hinanden i 

deres opfattelse og holdninger, hvorved det er muligt at fortælle hinanden, hvorvidt den adfærd, 

man udviser i den pågældende kultur er acceptabel (Schein, 2010).  

Artefakter, som er det sidste kulturniveau, omfatter ethvert fysisk eller verbalt identificerbart ele-

ment i kulturen. De er synlige og er en bevidst del af kulturen. Det er disse, som man først får øje 

på i en kultur og som danner grundlag for fordomme og stereotyper. Dette kan blandt andet være 

arkitektur, sprog, teknologi, dagsrytmer, traditioner, vaner og rutiner (Ibid.). Artefakter er dermed 

den adfærd, som kan observeres i en kultur (Ibid.).  

 

3.1.1.1 KRITIK 

På trods af Edgar Scheins anerkendelse inden for sit felt, eksisterer der en række kritikpunkter af 

hans teori om kulturniveauer. Et af de væsentligste kritikpunkter er at teorien ikke er gjort opera-

tionel, hvilket kan gøre teorien svær at anvende i praksis. Schein angiver ikke nogen konkret 

fremgangsmåde for, hvordan man afdækker de tre kulturniveauer. Det kan specielt være svært at 

afdække de grundlæggende antagelser hos forbrugerne for dermed at bringe kulturens kerne til 

overfladen for at forstå, hvilke holdninger, der er grundfæstet i kulturen og hvorfor. På den måde 

har Schein altså mere fokus på de tre elementer end på selve processen af kulturanalysen.  

  

Et andet kritikpunkt af Scheins model er, at den udelukkende fokuserer på de interne faktorer i 

kulturen. På den måde ignoreres omgivelserne, som kan have stor indflydelse på kulturen. Ek-

sempelvis kan forbrugernes geografiske placering antages at have en stor indflydelse på den på-

gældende kultur.  

 



Kapitel 3 | TEORETISK FUNDAMENT 

 

Side 13 | 197 

3.1.2 DIFFUSION OF INNOVATIONS 

Det synes yderligere relevant at belyse, hvilke faktorer, der kan være medvirkende til, at bestemte 

fænomener bliver accepteret i en given kultur. Således anvendes Everett M. Rogers teori Diffusi-

on of Innovations, for at belyse hvilke elementer, der har betydning for om forbrugere anvender 

og accepterer brugen af online dating. Dermed anses online dating altså som et fænomen, som 

trods sin flerårige eksistens, endnu ikke er fuldt ud accepteret i den danske kultur.  

 

En diffusion er den proces, hvor en innovation bliver kommunikeret via forskellige kanaler, over 

tid, blandt medlemmer af et bestemt system. Diffusionen af en innovation er dermed en indikator 

for individers accept og anvendelse af den pågældende innovation. Som det ses af nedenstående 

model har teorien fire hovedelementer; innovationen, kommunikationskanaler, tid og det sociale 

system (Rogers, 1995). Disse fire elementer vil i det følgende blive gennemgået. 

 
Figur 1: Diffusion of innovations 

 

3.1.2.1 INNOVATIONEN 

Rogers (1995) betragter en innovation som et objekt, en trend eller en idé, der opfattes som ny af 

en målgruppe. Det omhandler altså ikke nødvendigvis om innovationen per definition er ny, men 

om den opfattes som værende ny af den enkelte. Innovationsbegrebet dækker ikke alene over in-

novationer i fysisk forstand, men kan desuden benyttes i forbindelse med en trend, tendenser, 

væremåder og popularitet indenfor brands (Rogers, 1995). Ifølge Rogers (1995) er der fem karak-

teristika ved en innovation, som er afgørende for, med hvilken hastighed, innovationen trænger 

ind på markedet. Disse beskrives nedenfor. 
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Den relative fordel omhandler i hvilken grad en innovation opfattes som værende bedre end den 

idé, som den står i stedet for. Dette kan måles via økonomiske termer, social prestige, belejlighed 

og tilfredshed. I denne sammenhæng er det, hvorvidt det enkelte individ opfatter innovationen 

som værende en fordel, der er af størst relevans. Således er det ikke en objektiv forståelse af for-

delen, der er af størst betydning.  Jo større positiv opfattelse den enkelte har af innovationens rela-

tive fordele, jo hurtigere vil den blive integreret i samfundet (Rogers, 1995).  

 

Forenelighed handler om, hvorvidt innovationen er konsistent med de eksisterende værdier, in-

stallationer, tidligere oplevelser og behov, som den aktuelle bruger af innovationen har (Ibid.). 

Eksempelvis påpeger Rogers (1995), at forbrugerens tidligere berøring med lignende ideer, har 

indflydelse på vurderingen af innovationen, som igen påvirker den opfattede usikkerhed af inno-

vationen. 

 

Det tredje karakteristika til at beskrive en innovation er kompleksitet. Her ses der på om en inno-

vation opfattes som værende svær at forstå eller at benytte. Nye ideer, der er nemme at forstå, 

implementeres hurtigere end innovationer som kræver, at forbrugerne først skal udvikle nye fær-

digheder og forståelser (Rogers, 1995).  

 

Mulighed for at prøve omhandler, hvorvidt en innovation bliver eksperimenteret med. Dette be-

høver ikke nødvendigvis at være i et stort omfang, men kan ske i en mere begrænset dimension. 

Hvis forbrugerne har mulighed for at afprøve en innovation inden den sættes på markedet, vil det 

øge indtrængningshastigheden. Årsagen hertil er, at afprøvningen af innovationen mindsker den 

opfattede usikkerhed (ibid.). Dette element udelades dog i de videre analyser, idet online dating 

ikke anses som en ydelse, der er mulig at afprøve inden servicen lanceres på markedet.  

 

Det sidste karakteristika, som beskriver en innovation, er synlighed. Her ses der på om innovatio-

nens kendetegn og fordele kan observeres af andre. Jo nemmere det er at se resultaterne af en in-

novation, jo mere sandsynligt er det, at et individ vil benytte den, hvilket dermed øger indtræng-

ningshastigheden (Ibid.). Denne synlighed øges blandt andet ved hjælp af word of mouth (herefter 

WOM), eller hvis det er en innovation som eksplicit kommer til udtryk, som for eksempel en ny 

bil.  

 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at innovationer, der opfattes som havende store relative 

fordel, forenelighed, mulighed for at prøve og synlighed samt mindsket kompleksitet vil blive 

adopteret hurtigere end andre innovationer.  
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3.1.2.2 KOMMUNIKATIONSKANALER 

Essensen af diffusionsprocessen er, at information bliver videregivet ved, at et individ kommuni-

kerer en innovation til én eller flere andre. Denne proces indbefatter fire elementer; 1) en innova-

tion, 2) et individ, der har viden om innovationen eller en oplevelse med den, 3) et andet individ, 

der ikke har erfaring med innovationen og 4) en kommunikationskanal, der forbinder de to indivi-

der.  

 

Til kommunikation af innovationen benyttes massemedier ofte. Dette skyldes, at massemediet 

anses for at være et af de mest effektive og hurtigste medier til at skabe kendskab og sprede viden 

om en ny innovation (Ibid.). Det er dog vigtigt, at man i sit valg af kommunikationskanal også er 

opmærksom på effekten af personlige kanaler, hvor man står ansigt til ansigt med modtageren. 

Denne form for kommunikation er specielt god, når man skal overtale sin modtager til at benytte 

innovationen og derved acceptere den nye idé (Ibid.).  

 

Undersøgelser har dog vist, at de fleste individer bedømmer en innovation ud fra subjektive eva-

lueringer. Diffusionen af en innovation skal derfor anses som en social proces og som nævnt 

ovenfor, er WOM en central faktor i at opnå succes med innovationen.  

 

3.1.2.3 TID 

Tidsdimensionen er endnu en central faktor i relation til diffusionsprocessen, og omhandler inno-

vationsbeslutningsprocessen, adaptionskategorier samt den relative hastighed af diffusionspro-

cessen (Ibid.). Disse tre områder belyses yderligere nedenstående.  

 

Innovationsbeslutningsprocessen indeholder fem faser: 1) først opnår individet viden om innova-

tion, 2) efterfølgende dannes der en holdning til innovationen, 3) endvidere foretages der en be-

slutning om, at afvise eller acceptere innovationen, 4) herefter implementeres og bruges idéen, 5) 

og til sidst bekræftes denne beslutning. Innovationsbeslutningsperioden er den tid, det tager at 

gennemløbe denne innovationsbeslutningsproces (Ibid.).  

 

Tidsdimensionen inkluderer yderligere forskellige adaptionskategorier som individer kan tilhøre. 

Innovationsevnen vurderes ud fra, hvor hurtig et individ er til at tage innovationen til sig i forhold 

til andre medlemmer af systemet. Der er fem forskellige kategorier af adaptorer; innovatorer, tid-

lige adoptorer, den tidlige majoritet, den sene majoritet og efternølerne (Ibid.). Vi har dog valgt 

ikke at fokuserer nærmere på opdelingen af de forskellige adoptorer. Årsagen til dette er, at efter-

som online dating har eksisteret i over 10 år må det antages at være vanskeligt for forbrugerne at 
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komme med et reelt svar på, hvornår de begyndte at acceptere brugen af online dating, hvilket 

forringer dataenes brugbarhed.  

 

Den tredje måde, hvorpå tidsdimensionen er essentiel i forhold til en innovation, er ved hastighe-

den af adaptionen. Her ses der på den relative hastighed, som det tager medlemmerne fra et soci-

alt system at adoptere innovationen. Først er der kun få innovatører, der vil tage innovationen til 

sig i hver tidsperiode. Herefter vil flere og flere tage innovationen til sig. Til sidst vil antallet af 

individer, der tager innovationen til sig aftage, idet der vil være færre, der ikke kender innovatio-

nen og herefter vil diffusionsprocessen være færdig (Ibid.). 

 

3.1.2.4 DET SOCIALE SYSTEM 

Et socialt system defineres som et sæt af inter-relaterede enheder, der er engageret i en fælles pro-

blemløsning for at nå et fælles mål. Medlemmerne af et socialt system kan være individer, ufor-

melle grupper, organisationer eller subsystemer (Ibid.).  

 

Strukturen af det sociale system påvirker diffusionen af innovationen på fire forskellige måder; 1) 

i forhold til systemets normer, 2) opinionsledere, 3) innovationsbeslutninger og 4) konsekvenser 

af selve innovationen. Det er ved hjælp af den sociale struktur, at der skabes stabilitet i den men-

neskelige adfærd, og at det bliver muligt at forudsige adfærd med en vis nøjagtighed (Ibid.). De 

fire måder uddybes nedenfor.  

  

Normer er en af de faktorer, der er afgørende for en kultur og kan derved påvirke de holdninger, 

der skabes.   

 

Opinionsledere kan ligeledes have stor betydning for spredningen af en innovation i et socialt 

system. Dette skyldes, at det er opinionsledere, der influerer systemets medlemmer og opinionsle-

deres holdninger omkring innovationen får dermed en afgørende betydning for accepten af denne 

(Ibid.).  

 

Ifølge Rogers (1995) kan der identificeres forskellige innovationsbeslutninger, som kan influere 

diffusionen af en innovation. Først og fremmest er der de valgfri innovationsbeslutninger. Disse 

beslutninger omhandler valget om at acceptere eller afvise en innovation, som foretages af et in-

divid uafhængigt af andre medlemmers beslutninger. Dog vil individet altid være påvirket af det 

sociale netværk samt de normer, der eksisterer i det sociale system (Rogers, 1995). Kollektive 
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innovationsbeslutninger er derimod beslutninger, som træffes ud fra en fælles konsensus blandt 

medlemmerne af systemet.  

 

Endelig kan innovationens opfattede konsekvenser påvirke diffusionen af en innovation. Der er 

tre klassifikationer af konsekvenser; 1) ønsket versus uønsket, 2) direkte versus indirekte og 3) 

forventet versus ikke forventet. De ønskede versus de uønskede angiver hvorvidt effekterne af 

innovationen i det sociale system er funktionelle eller dysfunktionelle. De direkte versus de indi-

rekte afhænger af, om forandringerne sker med det samme, som resultat af innovationen, eller 

som et indirekte resultat af de direkte konsekvenser. De forventede versus de ikke forventede kon-

sekvenser afhænger af om forandringen genkendes og om adaptionen af innovationen er en be-

vidst handling fra medlemmerne i det sociale system. Forandringsagenter vil ofte introducere in-

novationer for deres kunder, som de påtænker vil have konsekvenser, der er ønskelige, direkte og 

forventede, da disse vil øge indtrængningshastigheden af innovationen (Ibid.).  

 

3.1.2.5 KRITIK 

Teorien omhandlende diffusionsprocessen har en række mangler. Den kan blandt andet kritiseres 

for, at det ikke er muligt at sprede en innovation til alle medlemmer af det sociale system, idet der 

altid vil være medlemmer som ikke er interesseret i innovationen. Et andet kritikpunkt er målinger 

i relation til tidsdimensionen. Det kan være meget svært for respondenterne at genkalde det præci-

se tidspunkt for, hvornår de benyttede innovationen første gang, eller hvornår de først dannede sig 

en holdning til innovationen, hvorfor målingerne kan blive unøjagtige.  

 

Endvidere bør Rogers model benyttes udelukkende som et beskrivende redskab for innovations-

processen, frem for et redskab til at forudsige adoptionsmønstre. Teorien kan dermed ikke benyt-

tes til at undersøge, hvordan man kan få en innovation til at accelerere. Endelig er mange af de 

faktorer, som har indflydelse på adaptionens hastighed, kulturelt bestemte og kan derved variere 

blandt forskellige kulturer (Ibid.).  

 

3.1.3 REFERENCEGRUPPER 

Som beskrevet i ovenstående afsnit, bliver mennesker påvirket af de personer og grupper, man 

omgås, hvorfor disse har stor indflydelse på de holdninger, der dannes og er en integreret del af 

den kultur, individet indgår i.  For at opnå større indsigt i denne form for påvirkning på individers 

holdninger og adfærd, synes det væsentlig at undersøge begrebet referencegruppe yderligere.  
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En referencegruppe kan defineres som en aktuel eller imaginær person eller gruppe, som ifølge 

individet opfattes som havende signifikant relevans på en persons evalueringer, forhåbninger eller 

adfærd (Solomon, 2013).  

 

Der kan identificeres fire typer af referencegrupper; Medlemsgrupper, som er familie, arbejdskol-

leger, sportsklubber eller foreninger. Aspirationsgrupper, som er grupper forbrugeren gerne vil 

være medlem af. Dette kan enten være realistiske aspirationsgrupper som eksempelvis medlem-

skab af ledergruppen eller symbolske aspirationsgrupper såsom tennisstjerner eller popstjerner. 

Endvidere er der fornægtelsesgrupper, hvor forbrugeren er medlem, men ikke ønsker at følge 

gruppens normer. Endelig er der adskillelsesgrupper, som er grupper forbrugeren ikke ønsker at 

være medlem af. Individers motivation til at distancere sig selv fra en negativ referencegruppe 

kan være lige så kraftfuld, eller ligefrem mere kraftfuld, end ønsket om at behage en positiv grup-

pe (Solomon, 2013).  

 

Der eksisterer en række karakteristika ved referencegrupper. Først og fremmest vil der typisk 

være et sæt af normer, som det forventes, at gruppemedlemmerne følger. Endvidere kan der være 

en rollefordeling i den pågældende referencegruppe. Her er det muligt for det enkelte individ at 

påtage sig rollen som initiativtager, gatekeeper, influent, beslutningstager, forbruger, indkøber 

eller efterkøbsevaluator. Ydermere eksisterer der ofte en statusfordeling i referencegrupper, hvor 

forskellige forbrugere har varierende status i den pågældende gruppe. Det fjerde karakteristika 

ved referencegrupper er, at der ofte vil forekomme en socialisering. Socialisering er den proces, 

hvormed forbrugeren indlærer gruppens normer og regler. Et femte karakteristika ved reference-

grupper er magtfordelingen (Ibid.).  

 

Referencegrupper kan påvirke individer på flere måder – eksempelvis via informationspåvirkning 

og normativ påvirkning (Ibid.).  

Informationspåvirkningen indtræffer, når et individ søger information fra professionelle, kendte 

eller personer i ens omgangskreds, som har valid information om et produkt eller en service. Der 

kan forekomme en stor grad af informationspåvirkning, når forbrugeren opfatter informationsgi-

veren som troværdig og oplever en nytte af informationerne. Det er dermed vigtigt, at der skabes 

tillid, som opbygges ved gentagen socialisering, hvilket ofte er tilfældet blandt familie og venner 

(Ibid.). 

Normativ påvirkning opstår, når forbrugerens beslutning om køb og forbrug er baseret på eksem-

pelvis et ønske om at leve op til gruppens forventninger og måske belønning i form af anerkendel-



Kapitel 3 | TEORETISK FUNDAMENT 

 

Side 19 | 197 

se samt fortsat eller styrket tilhørsforhold til gruppen. Forbrugeren søger efter belønning og værd-

sættelse via konformitet og ved at følge normerne (Ibid.). 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at referencegruppers påvirkning på et individ kan variere. 

Referencegruppers holdninger påvirker individer mest, når de foretager komplekse beslutninger, 

som medfører store risici.  Desuden varierer indflydelsen fra referencegrupper alt efter om kø-

bet/brugen af produktet eller servicen skal ske offentligt eller privat, og om det er et luksusgode 

eller en nødvendighed (Ibid.). Oftest vil man blive påvirket mest af referencegrupper ved luksus-

køb, idet denne form for goder har større betydning for individet og derved ekspliciterer individets 

præferencer og smag.   

 

3.1.3.1 KRITIK AF REFERENCEGRUPPER 

Teorier omkring referencegrupper kan kritiseres for ikke at kunne generaliseres til alle segmenter 

i en kultur. Dette skyldes, at mange af de eksperimentelle undersøgelser, som disse teorier bygger 

på, er foretaget ved brug af gymnasieelever som respondenter. Dermed viser disse undersøgelser 

ikke et retvisende billede af hele populationer (Park & Lessig, 1977). 

 

3.2 MOTIVATION  
Individer har mange forskellige behov, som har indflydelse på deres motivation. Behov kan karak-

teriseres som en tilstand hos forbrugeren, der er kendetegnet ved en forskel eller uligevægt mel-

lem en aktuel og ideel tilstand (Solomon, 2013). Motivation refererer til den proces, der mentalt 

og adfærdsmæssigt driver forbrugeren til at søge at tilfredsstille et behov (Andersen, 2011). Moti-

vationsteorier inkluderes for at få en forståelse for, hvad der motiverer forbrugerne til at benytte 

online dating. 

 

3.2.1 MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE 

Abraham Maslows behovsteori synes anvendelig til at belyse individers behov for at finde kærlig-

heden og skabe sociale relationer eller mangel på samme. Derudover kan teorien hjælpe med at 

opnå en forståelse for de handlinger, forbrugerne tager, når de ikke får tilfredsstillet deres indivi-

duelle behov.  
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Figur 2: Maslows Behovspyramide 

 

Maslow forsøger med sin behovspyramide at forklare, hvorledes forskellige behov påvirker men-

neskers tanker og adfærd. Adfærdsforskningen påpeger, at menneskets adfærd er drevet af be-

hovstilfredsstillelse, enten bevidst eller ubevidst (Kjær, Skriver & Staunstrup, 2007). Maslow 

grupperer menneskets behov i en behovspyramide, som illustreret i figur 2. Behovsteorien hæv-

der, at alle mennesker har en række behov, som kommer til udtryk i en bestemt rækkefølge (Ibid.). 

De tre nederste lag i pyramiden kaldes for mangelbehov, mens de to øverste lag anses som væren-

de vækstbehov. Det er en terminologi, som er i overensstemmelse med, hvad der kan betegnes 

som negativ og positiv motivation, dog hvor det sociale behov anses som værende en kombination 

(Andersen, 2011).  

Ifølge Maslow skal behovspyramiden opfattes som en individuel behovsprofil, idet hvert individ 

vægter de enkelte behov forskelligt (Kjær et al., 2007). Nederst er de fysiologiske behov, som er 

de behov, der er betinget for, at man kan overleve. Herefter kommer behovet for tryghed. Heri 

ligger blandt andet behovet for at beskæftige sig med det velkendte. Efterfølgende kommer de 

sociale behov. Dette er behovet for accept, gruppetilhør og kærlighed. Egobehovet er det andet 

øverste trin og omhandler individers selvtillid og det at realisere sig selv som menneske og derved 

blive bekræftet i de ting, man har opnået i livet. Slutteligt findes behovet for selvrealiseringen, 

som er det optimale niveau, man kan opnå ifølge Maslow. Her har individet behov for at få udfor-

dringer i hverdagen og udvikle sig som menneske. 

 

I forhold til den praktiske brug af teorien bør det fastslås, at køb og forbrug af et objekt ofte til-

fredsstiller flere behov, hvoraf nogle typisk vil være af større betydning end andre. Derudover kan 

forskellige målgrupper vurdere det samme produkt forskelligt i forhold til behovstilfredsstillelsen. 
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Endvidere kan der argumenteres for, at pyramiden bør vendes på hovedet i et velfærdssamfund 

som Danmark, i henhold til forbrugerens samlede anvendelse af ressourcer såsom tid, penge og 

mental energi ved de forskellige behovslag (Andersen, 2011).  

 

I relation til behovspyramiden omtaler Maslow begrebet frustration, som er en uligevægtstilstand, 

der forekommer, når et behov bliver aktivt. Denne tilstand søger individet at rette op på ved hjælp 

af en handling, således at der igen opstår ligevægt (Kjær et al., 2007). Ifølge Maslow opstår en 

frustration ofte på grund af en af følgende årsager (Ibid.):  

• Der opstår en hindring, som umuliggør, at man kan få dækket et behov. 

• Man skal vælge mellem to positive muligheder og kan derved ikke få dækket begge be-

hov. 

• Man skal vælge mellem to negative muligheder, og derved kan man ikke få dækket sit be-

hov tilfredsstillende.  

 

Når individet ikke får tilfredsstillet et behov, kan man vælge at reagere på flere måder. At foretage 

en rationel handling vil ofte være den første udvej, man søger (Ibid.). En rationel handling kan 

eksempelvis være at rationalisere, hvorfor det er en acceptabel handling at benytte online dating, 

og der derved ikke er nogen, der vil se skævt til denne handling. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, 

vil der ofte forekomme en frustrationsreaktion i form af eksempelvis svage forsvarsmekanismer. 

Svage forsvarsmekanismer er en ofte ubevidst måde at reagere på, hvor individet forsøger at for-

trænge den aktuelle hændelse og derved kun huske de positive aspekter af handlingsforløbet. 

Endvidere kan individet forsøge at kompensere ved at fokusere sin opmærksomhed andetsteds. 

Ligeledes er det muligt at forsøge at projektere skylden over på andre personer eller faktorer i 

omgivelserne (Ibid.).  

 

3.2.1.1  KRITIK 

Teorien kan blandt andet kritiseres for den meget strukturerede skitsering af forbrugernes behov, 

som indtræffer i en bestemt rækkefølge. Ifølge teorien skal individet have opfyldt de nederste 

behov, før man kan bevæge sig videre op i pyramiden mod det øverste punkt, nemlig selvrealise-

ring. Modellen fremstår derved meget statisk.  

 

I relation hertil kan der argumenteres for, at modellen ikke fremstår realistisk i mange vestlige 

samfund som nævnt ovenfor. Dette skyldes, at anskaffelsen af den daglige kost ikke anses som 

værende problematisk, hvorfor eksempelvis mange unge mennesker selv, inden de har fundet 

sikkerhed i en ansættelse, vælger at tage ud i verden for at realisere sig selv. Maslow, der ellers 
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anskuer hierarkiet i pyramiden som universelt, når dog også til en erkendelse af, at hierarkiet ikke 

nødvendigvis er fast og ufravigeligt (Christensen, 2011).  

 

3.2.2 ROSSITER-PERCY GRID 

Forskellige personer kan have forskellige tilgange til anvendelse af online dating afhængig af de-

res motivation i relation til denne aktivitet. For at anskue, hvorledes forskellige befolkningsgrup-

per klassificerer online dating, kan flere modeller anvendes. Klassificeringen skal være behjælpe-

lig til at opstille en kommunikationsstrategi for Single.dk.   

 

Såvel Foot-Cone-Belding-modellen (efterfølgende FCB-modellen) som Rossiter-Percy grid frem-

står begge anvendelige til at foretage en inddeling af målgruppen baseret på deres motivation for 

at anvende online dating.  

Rossiter-Percy grid er basalt set den samme som FCB-modellen, dog med en anden grundtanke 

(motiver), idet FCB-modellen belyser forbrugernes involvering og rationelle/emotionelle overve-

jelser, mens Rossiter-Percy grid anskuer forbrugernes involvering og positiv/negativ motivation. 

Det er muligt at argumentere for, at flertallet af emotionelt baserede beslutninger ofte vil være 

positivt motiverede (nydelse, viden og/eller anerkendelse), mens flertallet af rationelt baserede 

beslutninger vil være negativt motiverede (problemforebyggelse/løsning). Således vil de forbruge-

re, der er drevet af en positiv motivation været influeret af overvejende emotionelle overvejelser, 

mens de forbrugere, som er drevet af en negativ motivation, er påvirket af overvejende rationelle 

overvejelser. 

Det positive såvel som det negative følelseselement synes relevant at medtage i vores analyse, idet 

undersøgelser viser, at positivmotivationsdimensionen versus negativmotivationsdimensionen er 

afgørende for, hvilke kommunikationstaktikker marketingsfolk bør anvende. Derfor anvendes 

Rossiter-Percy grid til den videre besvarelse af opgavens problemstilling.  

 

Rossiter-Percy grid klassificerer produkter/services/brands i en matrix baseret på forbrugerens 

motivation og involvering i en given købsbeslutning. Involvering kan karakteriseres som forbru-

gerens egen oplevede relevans og betydning af et objekt, som foretages med henblik på at tilfreds-

stille et behov eller ønske. Forbrugere kan altså enten være højt eller lavt involveret i købsbeslut-

ningen, hvilket afhænger af den opfattede risiko ved køb af produktet eller servicen. Endvidere 

kan købsmotivationen enten være positiv eller negativ. Den positive motivation kan karakteriseres 

ved, at forbrugeren køber et produkt for at opnå fornøjelser, intellektuel/kognitiv stimulering 

og/eller social anerkendelse (Rossiter & Percy, 1997). Denne motivation kaldes også for trans-

formational motives, idet købet til en vis grad skal føre forbrugeren til en ny tilstand af tilfreds-
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hed, enten følelsesmæssigt, intellektuelt eller socialt. Derimod omhandler negativ købsmotivation 

situationer hvor forbrugeren anvender et produkt eller en service for undgå eller løse et problem. 

Disse købsmotiver betegnes som informational motives, fordi forbrugeren vil søge efter oplysnin-

ger eller fakta, således at et problem fjernes, forebygges eller reduceres (Andersen, 2011).  

 

3.2.2.1 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER - MÆRKEHOLDNINGER 

Rossiter-Percy grid behandler to typer af kommunikationsmål; at generere mærkekendskab eller 

skabe mærkeholdninger. Idet fokus i denne opgave er at undersøge, hvorledes holdninger inden 

for online dating kan påvirkes og ændres, vil det kun være kommunikationsmål omhandlende 

mærkeholdninger som uddybes. Der kan identificeres fire typer af kommunikationsstrategier in-

den for dette kommunikationsmål, som behandles nedenfor.  

 

Ved lav involvering/informational køb er det ikke nødvendigt at skabe en omfattende, kognitiv 

respons hos forbrugeren. I stedet bør der benyttes et simpelt problem-løsningsformat, hvor det 

fremgår, at produktet/mærket kan være en løsning på et problem. Der bør i kommunikationen af 

denne type køb kun inkluderes en eller to fordele ved produktet, da forbrugerne kun er villige til at 

behandle et lille antal stimuli. Disse fordele skal nemt kunne afkodes af forbrugeren  (Rossiter & 

Percy, 1997). Endelig bør det nævnes, at det ikke er en nødvendighed, at forbrugerne kan lide 

reklamen (ad-liking), men blot, at de forstår budskabet.  

 

Ved lav involvering/transformational køb bør der skabes en emotionel appel, og der bør kun for-

midles én central fordel ved produktet/mærket. Det er afgørende, at forbrugeren ikke blot opfatter 

produktets fordele som vigtige, men at fordelene opfattes som værende autentisk portrætteret 

(Rossiter & Percy, 1997). Det er centralt at benytte visuelle fremstillinger i markedsføringskom-

munikationen, hvorigennem forbrugeren får leveret budskabet implicit og via associationer. Repe-

tition er vigtigt ved lav involvering/transformationelle køb, idet repetition har en opbyggende og 

forstærkende funktion (Ibid.). 

 

Endvidere er der høj involvering/informational køb. På samme måde som ved lav-involverings 

køb, er det ved høj involvering/informational køb ikke afgørende om forbrugerne kan lide rekla-

men, blot at de forstår og accepterer de fordele, som produktet/mærket besidder. Fordelene ved 

produktet skal fremhæves og præsenteres på en overbevisende måde. Det vanskelige er ofte at 

udvælge de rigtige fordele. Fokus bør være på de karakteristika, som er vigtige, kommunikerebare 

og mærke-unikke. Yderligere bør produktfordelene prioriteres, idet der ved denne type køb ofte 

kommunikeres en række fordele, som ikke alle er lige vigtige. For at styrke kommunikationen kan 
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det være nyttigt at anvende en objektiv, professionel person til at præsentere produktet/mærket, så 

forbrugerne derved vil opfatte fordelene som værende mere troværdige (Ibid.).  

 

Ved høj involvering/transformational køb er det afgørende, at der skabes en emotionel appel, idet 

de emotionelle konsekvenser ved det pågældende objekt danner årsag til købet. I denne sammen-

hæng er det vigtigt, at målgruppen kan identificere sig med produktet. På trods af, at det er de 

emotionelle aspekter, der hovedsageligt skal fange forbrugerens opmærksomhed, er det dog fort-

sat relevant at kommunikationen indeholder produkt/mærke-informationer, idet den høje involve-

ring, og dermed de opfattede risici, kan fremme ønsket om vigtig produktinformation (Ibid.).  

Nedenfor ses en figur af de fire forskellige inddelinger og dertilhørende eksempler. 

 
Figur 3: Eksempler på Rossiter-Percys fire inddelinger 

 

3.2.2.2 KRITIK 

Rossiter og Percy (1991) nævner i et studie af de emotionelle elementer, at det er udfordrende at 

få respondenterne til at beskrive motivationen for deres køb. Dermed kan den emotionelle del af 

modellen kritiseres for at være for unuanceret, og det empiriske grundlag for modellen synes der-

med at have nedsat validitet. 

 

3.3 HOLDNINGER  
Forbrugernes holdninger er i stor grad motiverende og førende for deres adfærd. Derfor er det 

vigtigt at opnå forståelse for disse holdninger, hvilket indbefatter deres styrke og retning, samt 

mulighederne for at påvirke disse. 

En holdning kan defineres som værende ”en indlært tilbøjelighed til at reagere relativt konsistent 

og varigt positivt eller negativt over for et objekt i en given situation” (Andersen, 2011; 110). 

Således kan holdninger formes i forhold til et konkret produkt såvel som til en produktkategori, 

branche, virksomhed, mærke, serviceniveau med videre. Disse holdninger kan være positive eller 
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negative og kan dermed være motiverende i retning og styrke. Yderligere karakteristika ved hold-

ninger er, at de er tillærte og situationsafhængige. Endvidere er de konsistente under visse forud-

sætninger og kan ændres over tid (Andersen, 2011).  Nedenstående belyses relevante holdningste-

orier og modeller, som er udvalgt med henblik på besvarelse af opgavens problemstilling. 

 

3.3.1 ABC-MODELLEN 

For at opnå større indsigt i holdninger og dannelsen af disse, ønskes det at undersøge hvorledes 

disse holdninger bliver konstrueret. Til dette formål anvendes ABC-modellen. Modellen beskri-

ver, hvorledes en holdning består af tre komponenter; et kognitivt, et affektivt (emotionel) og et 

konativt (adfærdsorienteret) element (Andersen, 2011). Disse tre elementer er gensidig afhængige 

og påviser samspillet mellem viden, følelser og handling. Det kognitive element repræsenterer en 

persons opfattelse af, eller viden om, et objekt. Dette er en subjektiv opfattelse af, hvorledes et 

objekts egenskaber optræder i forhold til forbrugerens valgkriterier, baseret på den bevidste, akti-

ve forbruger, som søger og vurderer viden for at træffe beslutninger. Ved den affektive komponent 

bliver opfattelserne af objektet vurderet som et positivt eller negativt udbytte. Det er dermed for-

brugerens følelser omkring et objekt, baseret på en vurdering af objektets egenskaber. Endelig 

referer den konative komponent til, i hvilken udstrækning, forbrugerens opfattelse og vurdering 

indikerer, at en bestemt adfærd er sandsynlig eller ønskelig. Det er således personens intentioner 

for at tage handling i forhold til objektet. Her skal det dog understreges, at en intention ikke altid 

resulterer i en egentlig adfærd (Evans et al., 2009). 

 

Alle tre komponenter, som tilsammen konstruerer en holdning, er vigtige, men deres relative vig-

tighed vil variere. Dette afhænger af forbrugerens niveau af motivation og involvering samt om-

fanget af forbrug af det pågældende holdningsobjekt.   

 

3.3.2 EFFEKTHIERARKIMODELLER 

I relation til de tre holdningskomponenter forklarer effekthierarkimodellerne, hvorledes de tre 

komponenter kan have forskellig styrke i forhold til holdningsobjektet og indtræffe på forskellige 

tidspunkter (Solomon, 2013). Effekthierarkimodellen antager, at ting skal ske i en bestemt række-

følge og antyder dermed, at de tidligere handlinger former nødvendige betingelser for, at de sene-

re handlinger kan indtræffe. Der eksisterer i alt tre effekthierarkier, som hver især angiver en fast-

sat sekvens af trin, som indtræffer i relation til en holdning.  

 

Standard læringshierarkiet (også kendt som høj-involveringshierarki) antager, at forbrugeren har 

en problemløsende tilgang ved beslutningstagning. Dermed hævder modellen, at individer først 
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danner en mening til objektet ved hjælp af kognitiv behandling af indsamlet viden omkring egen-

skaber ved objektet. Efterfølgende evalueres disse meninger, som endvidere leder til en bestemt 

følelse overfor objektet. Slutteligt engagerer personen sig i en relevant adfærd baseret på denne 

følelse. Dette effekthierarki antager, at forbrugeren er meget involveret, når vedkommende træffer 

en beslutning og derfor er motiveret til at søge meget information, nøje vurdere de forskellige 

alternativer og komme frem til en velovervejet beslutning (Ibid.). Dette hierarki kan skitseres så-

ledes: 

Kognitiv à affektiv à konativ 

 

Lav-involveringshierarkiet antager derimod, at forbrugeren ikke har stærke præferencer for et 

objekt i forhold til et andet. I stedet handler individet, ofte hurtigt og instinktivt, på basis af en 

begrænset mængde viden, hvorefter der foretages en vurdering. Typisk vil dette involveringshie-

rarki føre til en del impulskøb. Ved lav-involveringshierarkiet kan processen, som forbrugeren 

gennemgår, opdeles i to, afhængig af om individet er rationelt eller emotionelt involveret i købet.  

 

I forhold til produkter, som forbrugeren er overvejende rationelt involveret i, vil der ske en løben-

de rationel og/eller funktionel evaluering af nye og eksisterende brands, som vil lede til prøvekøb. 

Disse prøvekøb vurderes i forhold til, om de leverer bedre behovstilfredsstillelse end de eksiste-

rende mærker, som personen forbruger. Forbrugeren vil være mere tilbøjelig til at foretage mær-

keskift baseret på rationelle eller funktionelle egenskaber og fordele end ved emotionelle fordele. 

Hierarkiet kan illustreres som nedenstående: 

Konativ àkognitiv à affektiv 

 

Hvorimod, hvis forbrugeren er overvejende emotionel involveret i produktet, og der derfor er tale 

om mere personlige og subjektive behov frem for de rationelle og funktionelle behov, vil disse 

prøvekøb ikke være fremherskende i samme omfang. Det skyldes, at individer ikke er nær så mo-

tiverede til at prøve nye mærker, hvis de allerede har fundet et mærke, som de har stærke præfe-

rencer i forhold til, som eksempelvis et bestemt vin-mærke (Andersen, 2011). Dette hierarki ser 

ud som følger: 

Konativ à affektiv à kognitiv 

 

Ifølge oplevelseshierarkiet handler individer på baggrund af overvejende følelsesmæssige grunde 

eller et miks af emotionelle og rationelle overvejelser. Denne proces indtræffer ved produkter, 

som forbrugerne typisk vil være meget involverede i. I dette tilfælde kan uhåndgribelige egenska-
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ber ved holdningsobjektet have stor indflydelse på holdningsdannelsen (Ibid.).  Hierarkiet kan 

skitseres som følgende: 

Affektiv à kognitiv à konativ 

 

3.3.2.1 KRITIK 

Der eksisterer dog en del kritik til denne strukturelle tilgang til holdningsdannelse. Eksempelvis 

hævder nogle teoretikere, at den konative komponent i nogle tilfælde ikke skal ses som værende 

bestemmende for individets holdning, men derimod er det holdninger som bestemmer den ad-

færdsmæssige komponent. Personens adfærdsintention vil dermed være afhængig af holdningen 

(Evans et al., 2009).  Derved er der en vedvarende debat omkring, hvorledes holdninger forudsi-

ger adfærd, uafhængig af deres struktur og dannelsesproces. Dog kan viden om individets hold-

ninger øge sandsynligheden for at forstå individets intention om adfærd og den faktiske adfærd. 

Effekthierarkiernes brugbarhed er ikke til diskussion her, men de tjener i denne afhandling det 

formål at skabe overblik over og foretage inddeling af de enkelte faser. 

 

3.3.3 HOLDNINGSFUNKTIONER 

Psykologen Daniel Katz udviklede teorien omkring holdningsfunktioner i et forsøg på at forklare, 

hvordan holdninger påvirker den sociale adfærd. Ifølge denne tilgang eksisterer holdninger, fordi 

de udgør en væsentlig funktion for individet. To personer kan have en holdning til et objekt base-

ret på meget forskellige årsager. Der dannes altså holdninger af forskellige årsager hos forskellige 

mennesker, hvorfor det synes interessant at undersøge, hvorfor en holdning dannes. Der eksisterer 

fire forskellige holdningsfunktioner; nyttefunktionen, værdifunktionen, ego-defensiv funktionen og 

viden-funktionen (Solomon, 2013). Disse uddybes nedenstående. 

 

Ved nyttefunktionen vurderer individet objektets brugbarhed i forhold til at opnå egne mål. Såle-

des bygger nyttefunktionen på en antagelse om, at individer i almindelighed er motiverede til at 

maksimere belønning og minimere straf. Dermed ses en tendens til at forme positive holdninger 

over for objekter, der opleves som midler til behovstilfredsstillelse. Omvendt, formes negative 

holdninger til objekter, der opleves som behovsfrustrerende eller straf-fremkaldende. Denne funk-

tion forudsætter ofte, at den forventede belønning fremstår rimelig klar og opnåelig inden for en 

afgrænset tidshorisont.      

 

Holdninger, der udgør en værdifunktion, relaterer sig til individets centrale værdier eller selvop-

fattelse. En person danner en holdning i forhold til, hvad objektet siger om vedkommende som 

person. Værdifunktionen udspringer derved af individers behov for tilfredsstillelse ved at give 
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holdninger til kende, som anskueliggør individets værdier og selvopfattelse (Ibid.).  Motivationen 

er i dette tilfælde en indre identitetsbeskæftigelse hen imod den karakter, som individet ønsker at 

være. Værdier optræder sjældent som afgrænsede situationsspecifikke fænomener. Den enkelte 

værdi vil normalt være indlejret i et kompleks sæt af værdier, hvor nogle er mere styrende end 

andre.  

 

Ego-defensiv funktionen belyser forbrugerens ønske, om at undgå at falde igennem i forhold til 

omgivelserne. Dermed former individer holdninger for at beskytte sig selv imod enten eksterne 

trusler eller interne følelser, som vækker konflikt og angst, hvis de får lov til at dominere tilværel-

sen. Forsvarsholdningen er ofte urealistisk eller virkelighedsforvrængende, fordi dens kognitive 

og emotionelle komponenter ikke udspringer af objektet og derfor ikke stemmer overens med 

objektet. I stedet baseres holdningen primært på individets indre, mentale problemer/konflikter. 

Dermed fungerer mange holdninger som forsvarsmekanismer, idet de beskytter individets billede 

af sig selv, uanset hvor realistisk dette billede er (Evans et al., 2009). 

 

Viden-funktionen følger af behovet for struktur og sammenhæng i erfaringer og viden. Individer 

former dermed holdninger, fordi de har behov for standarder, kategorier, orden og struktur for at 

forstå virkeligheden. En viden-funktion opstår typisk i en tvetydig situation, eller hvis man bliver 

konfronteret med et nyt produkt (Solomon, 2013).  

 

3.3.3.1 KRITIK  

Der kan identificeres to væsentlige kritikpunkter for holdningsfunktionerne. Det første kritikpunkt 

omhandler, hvorledes individer påvirkes af mange forskellige stimuli, samtidig med at hvert indi-

vid kan vælge at handle på mange forskellige måder. På baggrund af disse to elementer synes 

teorien at mangle præcise beskrivelser af de aktuelle omgivelser, som kan påvirke en given hold-

ning.  

Det andet kritikpunkt omhandler, at teorien ikke beskriver de faktorer, som kan hjælpe med at 

forudsige eventuelle holdningsændringer (Katz, 1960). 

 

3.3.4 MULTIATTITUDE-MODELLER 

Multiattitude-modeller er designet til at forudsige forbrugernes holdninger til et objekt (såsom et 

brand) eller holdninger til en adfærd (såsom at købe et produkt), baseret på forbrugernes overbe-

visninger om og evaluering af associerede egenskaber eller forventede konsekvenser. Disse mo-

deller kan således anvendes til at opnå en mere omfattende forståelse for, hvordan en samlet hold-
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ning til et komplekst produkt eller service dannes. Denne type model vil blive anvendt til at udar-

bejde en kommunikationsstrategi.  

 

3.3.4.1  FISHBEINS MULTIATTRIBUTE-MODEL 

En af de mest anerkendte og benyttede multiattitude-modeller er Martin Fishbeins model som 

hævder, at evalueringen af egenskaber ved et objekt, fører til dannelsen af en overordnet holdning. 

Mere specifikt, påpeger Fishbeins Multiattribute Model, hvorledes en overordnet holdning til et 

objekt er en funktion af styrken af disse egenskaber, som associeres med objektet (vurdering af 

betydningen af, at et objekt har den pågældende egenskab) og evalueringen af disse egenskaber 

(oplevelsen af, om et bestemt objekt har den pågældende egenskab) (Peter & Olson, 2010).  

 

3.3.4.2 THEORY OF REASONED ACTION 

Flere teoretikere har dog efterfølgende påpeget, at individers holdninger til et objekt ikke nødven-

digvis er systematisk relateret til deres specifikke adfærd. I stedet er det intentionen om at udføre 

en given adfærd, som anses for at være den øjeblikkelige determinant for individets handlinger. 

Således blev Fishbein-modellen udsat for en del kritikpunkter, idet modellen ikke måler den reelle 

intention om at foretage en handling på baggrund af en specifik holdning. Yderligere tager model-

len ikke hensyn til indflydelse fra andre mennesker, som kan have stor betydning for individers 

adfærd (Andersen, 2011). Som følge heraf udvidede Fishbein sin model til også at inkludere indi-

viders overbevisninger og holdninger til deres adfærdsintention. Denne model kaldes Theory of 

Reasoned Action (herefter TRA), idet den antager, at personer bevidst overvejer konsekvenserne 

af specifikke adfærdsalternativer og slutteligt vælger det alternativ, som leder til de mest ønsk-

værdige konsekvenser. Udfaldet af dette velovervejede valg er en intention til at engagere sig i 

den udvalgte adfærd. Denne adfærdsintention anses for at være det bedste forudsigelsesparameter 

for den faktiske adfærd (Peter & Olson, 2010). I relation hertil gælder, at desto stærkere intentio-

nen er, des større er sandsynligheden for, at personen vil praktisere denne adfærd. Styrken af in-

tentionen er påvirket af to komponenter; den subjektive norm og holdning til adfærden.  

 

Den subjektive norm er bestemt af normative overbevisninger og refererer til, hvad andre bety-

dende personer mener om den påtænkte eller forventede adfærd, og har derved fokus på det socia-

le miljøs påvirkning på intentionen og adfærden. Det vil sige, at når et individ mener, at størstede-

len af de betydende personer synes, man bør praktisere adfærden, vil man opleve et socialt pres til 

at udføre denne handling.  
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Holdning til adfærd er bestemt af personens adfærdsoverbevisninger og refererer til styrken og 

evalueringen af en forbrugers fremtrædende overbevisninger (salient beliefs) omkring de funktio-

nelle konsekvenser af en handling, som tilsammen former holdningen til adfærd. Med andre ord 

er fokus på de opfattede konsekvenser ved en given adfærd (Solomon, 2013).  

Holdningen til adfærd er dog noget andet end holdningen til et objekt. Selvom begge holdninger 

er baseret på underliggende, fremtrædende overbevisninger er disse meninger af forskellige karak-

terer (Peter & Olson, 2010). Man kan således have forskellige holdninger til objektet ”Single.dk” 

og til den handling at ”blive medlem af Single.dk”, hvilket fremgår af figur 4. Disse forskellige 

fremtrædende overbevisninger kan igen have forskellige evalueringer (positive vs. negative), som 

påvirker adfærden (Solomon, 2013). 

 
Figur 4: Holdning til objekt og holdning til adfærd 

 

Generelt hævder TRA-modellen, at et individ vil have en intention om at handle, når den person-

lige holdning til adfærden er fordelagtig og når adfærden er i overensstemmelse med den subjekti-

ve norm. Det er dog muligt, at personen stadig har en intention om at handle, selvom en af kom-

ponenterne er svage. 

 

Nedenstående ses en illustration (figur 5) af de to komponenter, som påvirker intentionen om at 

udføre en given adfærd ifølge TRA-modellen, samt disse komponenters bagvedliggende bevæg-

grunde.  
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Figur 5: Theory of Reasoned Action 

 

TRA-modellen pointerer en række baggrundsfaktorer, som kan have indflydelse på personens 

overbevisninger, som eksempelvis det fysiske miljø, det sociale miljø, personlighed, værdier, ud-

dannelse, alder, indkomst og påvirkning fra medierne/marketing. Disse faktorer påvirker intentio-

nen og adfærden indirekte gennem effekten på komponenterne holdning til adfærd og subjektiv 

norm (Ajzen, 2011).  

 

3.3.4.3  THEORY OF REASONED ACTION OG HOLDNINGSPÅVIRKNING 

Der er mulighed for at påvirke til holdningsændringer ved at analysere de underliggende dimensi-

oner af TRA-modellen, som derved synes relevant til udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.  

Individers referencegrupper og således også den subjektive norm menes at påvirke forbrugerens 

holdningsdannelse. Der er mulighed for at påvirke holdningsdannelse på forskellig vis baseret på 

ovenstående teori omhandlende referencegrupper, som eksempelvis via informationspåvirkning 

og/eller normativ påvirkning.  

I henhold til komponenten holdning til adfærd er det muligt at påvirke denne ved at forsøge at 

ændre de opfattede konsekvenser ved en given adfærd. Dette kan forsøges ved at ændre betydnin-

gen af specifikke kendetegn ved objektet. Således bør man forsøge at få individer til at vurdere 

virksomhedens unique selling proposition (USP) som værende vigtige. Hvis dette er muligt må 

det forventes at påvirke individers opfattede konsekvenser ved at forbruge det relaterede produkt i 

en positiv retning. På samme måde kan det være en mulighed at ændre specifikke dimensioner 

ved objektet, som eventuel vurderes negativt og/eller fejlagtigt af forbrugerne. Endvidere kan man 

tilføre et nyt kendetegn ved det allerede eksisterende objekt og kommunikere til forbrugerne, hvor 

vigtigt eller interessant dette er. I nutidens digitaliserede verden er der måske snarere tale om, at 

virksomheder kontinuerligt udvikler og forbedrer nye egenskaber, koncepter og produkter.  
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3.3.4.4 KRITIK 

Multiattribute-modellerne kan kritiseres på en række områder. Først og fremmest antager model-

lerne, at individets adfærd er bevidst og velovervejet, men dette er ikke nødvendigvis sandt i alle 

tilfælde. Eksempelvis ved impulsive handlinger, pludselige ændringer i en situation eller ved sim-

ple, gentagne køb. Studier har fundet, at uventede begivenheder såsom at få gæster, ændrede vejr-

forhold eller at læse en artikel om sundhedsværdien ved bestemte fødevarer kan have en signifi-

kant påvirkning på faktisk adfærd (Solomon, 2013). Denne kritik imødekommes dog ved at an-

vende anden teori omhandlende individers irrationalitet, og hvorledes dette kan påvirke holdnin-

ger og adfærd.  

 

Endvidere bør det understreges, at individer former stærkere og mere forudsigelige holdninger via 

direkte, personlige oplevelser med et objekt, end de holdninger, som formes indirekte gennem 

markedsføringskommunikation. Dette sker som følge af, at en holdning vil guide evalueringen af 

et objekt, men kun hvis individets hukommelse aktiverer det, når vedkommende eksponeres for 

objektet. Derved anskueliggøres vigtigheden af prøvekøb.  

 

3.4 RATIONALITET OG IRRATIONALITET 
Der findes mange måder, hvorpå man kan forsøge at opnå forståelse for individers tanker og ad-

færd samt få indblik i de beslutningsprocesser, som individer gennemgår. Det faktum, at menne-

sker er forskellige og påvirkede af egne erfaringer, følelser, samt bevidste og ubevidste tanker, gør 

det vanskeligt at skabe et generaliserende billede af individers beslutningsprocesser. Dertil kom-

mer spørgsmålet om, hvorvidt mennesket handler rationelt eller irrationelt. Følgende ønskes det at 

give en uddybende forklaring af begreberne rationalitet og irrationalitet for at opnå en større for-

ståelse for individers beslutningsprocesser og adfærd i relation til online dating.  

 

3.4.1 RATIONALITET 

Rationalitet er gennem tiden blevet defineret på en række forskellige måder. Baudin (1954) de-

finerer rationalitet som værende “conscious and logical adaptation of means to coherent ends” 

(Baudin, 1954: 487). Hermed fokuserer han på de bevidste og logiske processer hos individet, 

som benyttes ved rationelle vurderinger og konklusioner. En udbygning af denne definition kan 

identificeres hos Hunt & Ellis (2004), der hævder, at rationalitet indbefatter, at mennesket er i 

stand til at benytte logisk og abstrakt tænkning, som ikke begrænses af individets egne (san-

se)erfaringer og holdninger. Begrebet logik forstås i dette tilfælde som et sæt af regler med hvilke, 

personer kan nå til valide konklusioner omkring ting eller hændelser (Reed & Ellis, 2004). Endvi-
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dere er en definition på et rationelt valg blevet defineret som værende “… one which maximizes 

expected utility”  (Yang & Lester, 2008: 1219) .  

På baggrund af ovenstående definitioner vil rationalitet i denne opgave blive defineret som væ-

rende logisk og abstrakt tænkning, der søger at maksimere forventet nytte for individet. Rationali-

tet er ikke begrænset af individers erfaringer og holdninger og foregår på det bevidste plan.  

 

Den rationelle beslutningsadfærd er central inden for neoklassiske, økonomiske teorier (Yang & 

Lester, 2008). Disse teorier er baseret på princippet om, at individers adfærd i høj grad er drevet af 

at maksimere forventet nytte (Lester, 2011). Nytte er de subjektive værdier, som individer forbin-

der med et resultat (Eysenck & Keane, 2010). Den underliggende antagelse for dette synspunkt er, 

at individer er rationelle og egoistiske, hvorved de tilgodeser egne interesser (Dean & Croft, 

2009). Endvidere antages det, at de har fuldstændig information, samt de nødvendige færdigheder 

til at træffe rationelle beslutninger, som vil resultere i optimal beslutningsadfærd og dermed valg 

af det bedste alternativ (Yang & Lester, 2008). 

 

Der findes normative modeller inden for forventet nyttemaksimering for rationel beslutningstag-

ning (Kahneman & Tversky, 1979). Generelt beskriver disse modeller, hvorledes en person bliver 

motiveret af et ønske om at opfylde bestemte behov og præferencer, hvorefter de forskellige alter-

nativer bliver vurderet ud fra nyttemaksimeringsprincippet, hvilket resulterer i en given beslutning 

(Opaluch & Segerson, 1989). Den rationelle model for beslutningstagning bygger endvidere på 

princippet om logisk progression. Dette medfører, at når et individ skal træffe en beslutning, vil 

personen vurdere alternativer og fremskridt gennem en række stadier mod den endelig beslutning 

(Dean & Croft, 2009). Ydermere anses rationel tænkning som værende konsistent, hvilket inde-

bærer, at såfremt personen bliver konfronteret med de samme alternativer på et senere tidspunkt, 

vil vedkommende vælge det samme beslutningsmønster og nå den samme beslutning (Ibid.). 

 

3.4.1.1  KRITIK AF DE RATIONELLE BESLUTNINGSMODELLER 

De rationelle modeller for beslutningstagning søger at være gode forudsigelsesinstrumenter, men 

ikke nødvendigvis at være gode til at forklare forhold i virkeligheden. Dette har medført en kritik 

af de rationelle beslutningsmodeller. Her hævder flere teoretikere, at den rationelle model for be-

slutningstagning i praksis er så kompleks, at den sjældent finder sted (Eysenck & Keane, 2010). 

Det argumenteres, at de kognitive aktiviteter, som kræves af rationalitetsprincippet inden for be-

slutningstagning, er langt over de kapaciteter, som mennesket besidder, undtagen i de mest simple 

beslutninger (Radner, 2000). 



Kapitel 3 | TEORETISK FUNDAMENT 

Side 34 | 197 

Som følge af kritikken så man i 1960erne og 1970erne fremkomsten af teorier, der anses for at 

være mere realistiske beskrivelser af den måde, hvorpå mennesker træffer beslutninger (Rubin-

stein, 2007). Herved blev fokus flyttet til teorier om blandt andet begrænset rationalitet og ad-

færdsøkonomi.  

 

3.4.2 BEGRÆNSET RATIONALITET 

Herbert A. Simon introducerede i 1972 en model for menneskelig beslutningstagning, som var 

mere realistisk i forhold til de kognitive krav, men som ikke fuldstændig opgiver erkendelsen af 

menneskets rationalitet (Radner, 2000). Simon (1972) argumenterede for, at individer er begræn-

sede i deres informationer om alternativerne og i deres dømmekraft. Teorier, der inkorporerer 

begrænsninger i forhold til de menneskelige informationsbehandlingskapaciteter, er teorier om 

begrænset rationalitet (Simon, 1972). I beslutningstagning vil individer derfor producere rimelige 

eller brugbare løsninger til problemer ved at benytte forskellige genvejsstrategier som for eksem-

pel heuristikker og tommelfingerregler (Eysenck & Keane, 2010). Simon (1972) påpeger dog, at 

de fleste personer kan betragtes som værende rationelle inden for deres procesbegrænsninger. 

Dermed kommer de frem til brugbare, men ikke ideelle, løsninger på problemer (Simon, 1972). 

 

3.4.3 ADFÆRDSØKONOMI OG KOGNITIV PSYKOLOGI 

I 1970erne begyndte forskere at indsamle forskningsresultater, som var i modstrid med de syste-

matiske, normative principper om rationel økonomisk adfærd (Opaluch & Segerson, 1989). Dani-

el Kahneman og Amos Tversky blev banebrydende inden for den adfærdsøkonomiske skole og 

præsenterede en kritik af den økonomiske nytteteori. Adfærdsteoretiske økonomer lægger vægt 

på, at teorierne kan forklare og ikke blot forudsige virkeligheden. Det søges opnået ved at opstille 

så realistiske forudsætninger om adfærden som muligt.  

Som følge af det adfærdsmæssige perspektiv fulgte interessen for kognitiv psykologi. Forskning 

antyder, at mennesket ikke nødvendigvis gennemgår den føromtalte kronologiske, logiske proces 

ved beslutningstagning, hvorfor de antagende rationelle overvejelser ikke nødvendigvis finder 

sted ved hver beslutningsproces (Ibid.). Det blev påpeget, at den måde som en stimulus bliver 

præsenteret for individer på, vil påvirke deres beslutning (Yang & Lester, 2008). Endvidere blev 

det påvist, at beslutningstagere er begrænsede rationelle aktører, idet menneskets kognitive res-

sourcer er begrænsede (Lester, 2011).  

Forskere inden for adfærdsøkonomi bevarer dog normalt den antagelse, at individer er relativt 

rationelle i den økonomiske forstand, at de ønsker at maksimere en given nyttefunktion, men det 

behøves ikke at være i form af materielle belønninger, det kan også være psykologiske motiver 

såsom omsorg, misundelse eller gensidighed (Rubinstein, 2007).  
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Foreningen mellem psykologi og økonomiske beslutninger skete som følge af undersøgelser, der 

viste, at mange former for beslutningsprocesser implicit involverer biases og emotioner (Yang & 

Lester, 2008). Dette sker, når individer baserer deres vurderinger på forskellige heuristikker, som 

er ubevidste beslutningsregler baseret på intuitive og ubevidste vurderinger, snarere end analyti-

ske vurderinger af de beslutningsproblemer, som man konfronteres med. Dermed understøttes 

tanken om det irrationelle individ i form af anerkendelsen af de ubevidste og intuitive processer i 

beslutningstagning. De ubevidste og intuitive processer har den fordel, at de foregår mere effek-

tivt og gør, at individer træffer hurtigere beslutninger end på det bevidste plan (Zaltman, 2003). 

Adfærdsirrationalitet betyder dog ikke kaos, da irrationelle valg kan være målrettede, regelmæssi-

ge og systematiske (Yang & Lester, 2008). 

 

3.4.4 IRRATIONALITET 

Aristolte definerer irrationalitet som basale underbevidste processer, stimuleret af instinkter, hvor 

bevidst tænkning ikke finder sted (Dean & Croft, 2009). Dette stemmer godt overens med Yang & 

Lesters (2008) definition på irrationalitet, som fokuserer på de impulsive og ubevidste ræsonne-

menter, der er mere bestemt af følelser og mindre af bevidste tanker. I studiet af irrationalitet er 

der fokus på menneskets perceptionsprocesser og dermed på, hvilke stimuli individet tildeler op-

mærksomhed, hvordan stimuli bliver opfattet af individet, og hvilke resultater, der fremkommer af 

disse kognitive perceptionsprocesser (Yang & Lester, 2008). Herved får (sanse)erfaringer betyd-

ning for menneskets vurderinger og beslutninger (Eysenck & Keane, 2010).  

I denne opgave synes det derfor rimeligt at definere irrationalitet som ubevidste ræsonnementer, 

der er stimulereret af menneskelige instinkter (specielt emotioner) og påvirket af individers (san-

se)erfaringer.  

 

3.4.5 SAMMENSPIL MELLEM RATIONALITET OG IRRATIONALITET 

Jon Elster beskæftiger sig med begrænsningerne for det rationelle valg og forsøger at skabe en 

glidende overgang mellem rationalitet og irrationalitet (Mackenzie, 2011). Han påpeger, at den 

typiske antagelse bygger på, at jo mere information individer har omkring beslutningsalternativer, 

jo mere rationelt kan beslutningen anses for at være. Ikke desto mindre vil der på et tidspunkt 

opstå et mætningspunkt, hvorved den tid og de ressourcer, der bruges på at indsamle information, 

overstiger de mulige fordele ved at fortage et bedre valg. Endvidere betragter Elster det rationelle 

valg som noget subjektivt og fornuften som værende objektiv.  
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Jon Elster beskæftiger sig ligeledes med, hvordan selvpåtagede begrænsninger influerer det ratio-

nelle valg. Her beskriver han, at beslutningstagere ikke kun er regulerede af rationalitet. Menne-

sker er ydermere påvirket af en svækket vilje, hvilket vil sige, at de ikke altid formår at foretage 

en bestemt handling, på trods af, at denne er identificeret som det bedste alternativ. Årsagen til 

dette skal findes i emotioner, impulser, vaner, selvmodsigelser og selvbedrag, der alle betragtes 

som irrationelle influenter (Samuels, 1992). 

 

3.4.6 TÆNKE FOR MEGET ELLER TÆNKE FOR LIDT? 

Som det fremgår af ovenstående, er der i lange tider blevet forsket inden for to brede kategorier i 

forbindelse med beslutningstagning; studiet af at tænke for lidt i beslutningstagning, hvor fokus er 

på menneskets irrationalitet og de deraf afledte heuristikker og biases, og studiet af at tænke for 

meget, hvilket afspejles i den rationelle beslutningsmodel. Ariely og Norton  (2010)  har lavet en 

undersøgelse af nogle af de forskellige beslutningsfejl, der kan opstå som følge af begge måder at 

ræsonnere på.  

 

Når individer tænker for lidt i beslutningssammenhænge, sker det ofte som følge af, at de stoler på 

deres eksisterende vanemæssige beslutninger. Hermed tages der ikke højde for de biases, der op-

står på baggrund af heuristikker, hvilket kan resultere i ikke optimal adfærd. Dette sker, fordi in-

divider har udviklet mere eller mindre vilkårlige præferencer, der resulterer i en given adfærd, 

selvom de antager, at deres vanemæssige adfærd er et resultat af læring og sande præferencer. I 

sådanne tilfælde fortsætter individer meningsløst med at stole på egne vaner, også selvom det 

leder til adfærd, der ikke maksimerer forventet nytte (Ariely & Norton, 2010). Det skal dog un-

derstreges, at Ariely og Norton (2010) anerkender de mange fordele, der er forbundet med, at 

individer er i stand til at træffe hurtige og vanemæssige beslutninger, som er gavnlige, idet men-

nesker skal træffe et utal af beslutninger hver eneste dag.  

 

En åbenlys løsning på den mangelfulde tænkning i beslutningstagning er umiddelbart at tænke 

mere i beslutningssammenhænge. Det fører ofte til, at individer tænker for meget, hvilket også har 

konsekvenser. I sådanne tilfælde bliver individers beslutningsanalyse for kompleks (Ariely & 

Norton, 2010). Dette indebærer ofte, at individer omhyggeligt overvejer for mange egenskaber 

ved et givent alternativt eller overvejer for mange mulige alternativer.   
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3.4.7 FORBRUGERADFÆRD  

Ud fra ovenstående kan det synes komplekst og nærmest umuligt at få en fuld forståelse for indi-

viders tanker og adfærd, hvorfor man måske snarere bør fokusere på at forstå, hvorfor forbrugere 

handler, som de gør og ikke, hvad de tænker. 

 

Den rationelle model for beslutningstagning antager, at forbrugeren først indser at have et ønske 

om at købe et produkt, hvorefter individet gennemløber en række stadier for at købe det rigtige 

produkt. Disse stadier er som følger; (1) problemerkendelse, (2) informationssøgning, (3) evalue-

ring af alternativer, (4) produktvalg og (5) efterkøbsadfærd (Solomon, 2013). Det rationelle per-

spektiv på beslutningstagning påpeger, at personer omhyggeligt vurderer de informationer som 

stilles til rådighed. Positive og negative elementer ved hvert alternativ opvejes, hvorefter forbru-

geren når til en endelig beslutning. Denne model lægger op til, at man ved at studere denne proces 

kan opnå forståelse for, hvordan information bliver indsamlet, hvordan holdninger formes, og 

hvilke produktkriterier, der stilles af forbrugerne. Ydermere er der mulighed for at påvirke forbru-

geres holdninger og adfærd ved at distribuere nøje udvalgt og tilrettelagt information (Ibid.). 

 

Som nævnt ovenstående, hævder det adfærdsøkonomiske perspektiv, at det langt fra forholder sig 

sådan i alle beslutningsprocesser, hvorved det understreges, at de rationelle overvejelser er mini-

male eller ikke til stede. For at forstå forbrugernes adfærd og holdninger bør der i stedet fokuseres 

på karakteristika, såsom situationsfaktorer, psykologiske og sociale faktorer, og hvorledes disse 

påvirker forbrugerne i beslutningssammenhænge (Ibid.). 

 

Det synes altså interessant at belyse, hvorledes menneskets bevidsthed og rationalitet såvel som 

ubevidsthed og irrationalitet påvirker forbrugeren i forhold til dennes tanker, holdninger, beslut-

ningstagning samt adfærd. 
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På baggrund af den teoretisk funderede gennemgang af relevante teorier og modeller opstilles 

herefter operationelle hypoteser til besvarelse af opgavens overordnede problemstilling.  

 

4.1 KULTUR 
Som beskrevet i teoriafsnittet har kultur indflydelse på den måde, som mennesket handler, og 

derved også på de holdninger, der dannes. Edgar Scheins kulturanalyse giver et dybere indblik i 

forskellige kulturelle lag og skitserer, hvorledes den kulturelle kontekst kan danne og påvirke 

individets holdninger. På baggrund af dette opstilles følgende hypotese: 

H1: Individets kulturelle påvirkning har indflydelse på de holdninger, der dannes til online dating. 

 

Everett M. Rogers teori Diffusion of Innovations, belyser hvilke faktorer, der kan være medvir-

kende til en innovations spredning. Teorien har fire hovedelementer bestående af selve innovatio-

nen, anvendelse af kommunikationskanaler, en tiddimension samt det sociale system. Alle fire 

elementer har ifølge Rogers (1995) indflydelse på diffusionsprocessen og dermed, hvor hurtigt en 

innovation accepteres og spredes i samfundet. Spredningen, og dermed omfanget af forbrugere, 

som tager innovationen til sig, kan anses som et udtryk for udviklingen af forbrugernes positive 

holdning til den pågældende innovation. I relation hertil anses online dating som værende en in-

novation. Som følge heraf, opstilles nedenstående hypotese.  

H2: Accepten af, og dermed holdningen til, online dating afhænger af selve innovationen, kom-

munikationskanaler, tidsperspektivet samt det sociale system. 

 

4.2 MOTIVER 
Maslows behovsteori påpeger, at individer søger at realisere deres grundlæggende behov for at 

skabe ligevægt i tilværelsen og dermed undgå frustration. Ligeledes fremhæves det, hvorledes 

mennesker har behov for orden og konsistens i livet. Hvis to eller flere af menneskets psykologi-

ske holdninger eller adfærd er i konflikt med hinanden, vil der opstå en mental spændingstilstand i 

personen som Maslow benævner frustration. Opfyldelse af bestemte behov anses således som 

værende motiverende for individers adfærd. Dermed opstilles følgende hypotese: 

H3: Individets sociale behov er en motivator for forbrugeren til at benytte online dating.  

 

4.3 HOLDNINGER 
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ABC-modellen benyttes til at klarlægge, hvorledes holdninger bliver konstrueret på baggrund af 

følgende tre komponenter; et kognitivt, et affektivt (emotionel) og et konativt (adfærdsorienteret) 

element. I relation hertil forklarer effekthierarkimodellerne, hvorledes de tre komponenter kan 

have forskellig styrke i forhold til holdningsobjektet og indtræffe på forskellige tidspunkter. For-

skellige individer kan dermed have forskellige motiver for anvendelsen af online dating samtidig 

med, at motivationen kan være rationel såvel som emotionel drevet.  

Mange unge kan antages at have en lav involveringsgrad i relation til online dating, da de ikke i 

samme omfang som de ældre må forventes at have et stærkt behov for at finde kærligheden her og 

nu. Således må de også antages at være mere emotionelt motiverede, da behovet snarere er sjov og 

ballade end seriøsitet og praktisk fornødenhed. Individer i den højere aldersgruppe kan derimod 

antages at være såvel højt som lavt involveret i online dating, samtidig med at motivationen kan 

være rationel såvel som emotionel. Dette er alt sammen påvirket af, hvor det enkelte individ be-

finder sig i sin livscyklus, og hvor vedkommende gerne vil være. Dette leder til følgende hypote-

ser: 

H4: Holdningen til online dating er afhængig af den primære holdningskomponent og involve-

ringsgraden 

 

Daniel Katzs teori omhandlende holdningsfunktioner kan anvendes til at opnå dybere forståelse 

for, hvorfor en holdning dannes, hvilket har afgørende betydning for individets efterfølgende ad-

færd. Teorien hævder, at holdninger formes og eksisterer, fordi de udgør en væsentlig funktion for 

individet. Der eksisterer fire forskellige holdningsfunktioner; nyttefunktionen, værdifunktionen, 

ego-defensiv funktionen og viden-funktionen. På baggrund af ovenstående opstilles følgende hypo-

tese:  

H5: Individets holdninger til online dating vil være påvirket af, hvilken holdningsfunktion, der er i 

spil hos det enkelte individ.  

 

Multiattitude-modellerne anvendes til at forudsige forbrugernes holdninger til et objekt eller til en 

adfærd, baseret på forbrugernes overbevisninger om, og evaluering af, associerede egenskaber 

eller forventede konsekvenser.  Disse modeller kan anvendes til at opnå en mere omfattende for-

ståelse for, hvordan en samlet holdning til et komplekst produkt eller service dannes. 

Theory of Reasoned Action (TRA) antager, at personer bevidst overvejer konsekvenserne af spe-

cifikke adfærdsalternativer og slutteligt vælger det alternativ, som leder til de mest ønskværdige 

konsekvenser. Valget er påvirket af to komponenter; den subjektive norm og holdning til adfær-

den. Disse to komponenter antages at have indflydelse på individers holdningsdannelse til online 

dating, hvilket leder til følgende hypotese: 
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H6: Den subjektive norm og forbrugerens opfattede konsekvenser ved online dating påvirker for-

brugerens holdning til online dating.  

 

4.4 RATIONALITET OG IRRATIONALITET  
Søgen efter kærligheden kan i nogle situationer anses som værende et velovervejet og rationelt 

valg. Dette er ofte tilfældet i situationer, hvor individet begynder at anse parforhold som en pro-

blemløsning og et praktisk behov. Typisk må denne form for ræsonnement antages at opstå i takt 

med at individet bliver ældre, og dennes livssituation går i retningen af ønsket om seriøsitet, stabi-

litet og forudsigelighed. Hermed kan det antages, at søgen på kærligheden bliver en logisk og 

velovervejet proces, hvorved man søger at maksimere forventet nytte. Ved hjælp af online dating 

er der netop mulighed for at anvende en velinformeret og velovervejet måde at finde en partner 

på, og denne metode giver derfor mulighed for at træffe et rationelt valg, idet individer kan blive 

oplyst om, og sortere mellem de mulige kandidater.  

 

Omvendt kan kærligheden dog også anses som værende stimuleret af menneskelige emotioner, 

som i høj grad må forventes at påvirke individets tanker, holdninger og adfærd. Som nævnt i teo-

riafsnittet leder disse mere ubevidste og irrationelle tanker ofte til vanemæssige beslutninger, hvor 

individer har udviklet mere eller mindre vilkårlige præferencer, der resulterer i en given adfærd. I 

disse tilfælde fortsætter individer meningsløst med at stole på egne vaner, også selvom det leder 

til adfærd, der ikke maksimerer forventet nytte. I relation til online dating kan det antages, at en 

gruppe individer forbinder søgen efter kærligheden med noget, der skal ske i den virkelige verden. 

At muligheden for at finde kærligheden online med tiden også er blevet et alternativt, har denne 

gruppe derfor svært ved at acceptere og anerkende. Denne gruppe af individer antages derfor at 

være mere tilbøjelige til at stole på deres vanemæssige og måske irrationelle tanker inden for dette 

emne, som vil påvirke deres holdningsdannelse til online dating i en negativ retning. Dermed kan 

det antages, at forbrugernes rationelle og/eller irrationelle tanker påvirker holdningsdannelsen til 

anvendelsen af online dating. På baggrund af ovenstående fremsættes følgende hypotese: 

H7: Forbrugerens holdningsdannelse til online dating influeres af rationelle og irrationelle ræson-

nementer hos det enkelte individ.   
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5.1 UNDERSØGELSESDESIGN 
Til besvarelse af opgavens problemstilling anvendes en metodetriangulering, hvor forskellige 

metoder benyttes i kombination. Der anvendes kvalitative analyseformer i form af dybdeinter-

views og fokusgruppeinterviews som forundersøgelser, for at sikre, at relevante områder belyses. 

De kvalitative forundersøgelser danner grundlag for den senere kvantitative undersøgelse. Meto-

dekombination skal bidrage til en mere grundig analyse og sikre en kvalificeret indsigt, som er 

nødvendig for det senere beslutningsgrundlag i relation til kommunikationsstrategien. 

 

5.2 KVALITATIV UNDERSØGELSE 
For at besvare opgavens undersøgelsesområder, bliver der indledningsvist foretaget kvalitative 

undersøgelser, som delvist baseres på teorier omhandlende narrativ praksis. De kvalitative under-

søgelsesmetoder inkluderer både dybdeinterviews blandt informanter i målgruppen samt fokus-

gruppeinterviews. Dybdeinterviews giver mulighed for at få uddybet interessante aspekter af for-

brugernes holdninger, hvorimod der i fokusgruppeinterviews skabes en gruppedynamik, som kan 

hjælpe deltagerne med at være realistiske og målrettede i deres svar. Disse to undersøgelsesmeto-

der skal således give et nuanceret billede af forbrugernes holdninger inden for online dating samt 

give mulighed for at gå i dybden med de holdninger, der eksisterer, og undersøge, hvorfor disse 

holdninger er opstået. På den måde vil det være muligt at afdække, hvordan eventuelle forbruger-

holdninger kan påvirkes og ændres.  

 

Som nævnt i skitseringen af metoden afholdes et dybdeinterview af Marketing Manager for Sing-

le.dk. Dette benyttes for at få en dybere forståelse for virksomhedens målsætninger, samt hvilke 

holdninger og anskuelser Single.dk har i forhold til markedet på nuværende tidspunkt.   

 

5.2.1 NARRATIV TILGANG  

For at opnå en dybere forståelse for den eksisterende kultur og forbrugernes holdninger, benyttes 

der en narrativ tilgang ved interviews af forbrugerne. Med denne tilgang opmuntres informanter-

ne til at komme med egne fortællinger i relation til online dating. Denne metode forekommer an-

vendelig for at have en mere implicit tilgang til at få forbrugeren til at tale om et emne, som for 

nogle ellers kan være svært eller pinligt at tale om. Ydermere fokuserer den narrative tilgang ho-

vedsageligt på de fortællinger, som konstituerer samfundets holdninger, og dermed kan metoden 

generere holdningsindsigt i relation til online dating på det danske marked.  



Kapitel 5 | METODE/EMPIRI 

Side 42 | 197 

En narrativ defineres som værende: ”En personlig fortælling om en eller flere begivenheder, som 

er udvalgt, fordi den giver særlig resonans eller genklang i personens aktuelle situation.” (Nielsen, 

2006: 14). Forskellen fra ”blot” at give eksempler og på at fortælle historier er, at der i historien er 

en følelsesmæssig dimension og derved også sansemæssige detaljer. Gennem fortællinger er det 

muligt at få en forståelse for forbrugernes opfattelse af, hvordan kulturen i samfundet er, samt 

hvordan de opfatter online dating og dennes rolle i samfundet (Nielsen, 2006).  

 

Når man benytter sig af fortællinger til at opnå indsigt om den enkelte forbrugers holdninger, er 

det vigtigt, at man har en anerkendende tilgang til personen. Denne tilgang viser respekt, accept 

og interesse for forbrugerne (Ibid.). Det er i en sådan proces vigtigt, at man hjælper informanten 

med at reflektere over egne holdninger og således bruger historierne til at skabe klarhed. På den 

måde får forbrugerne en forståelse for sine egne holdninger samt rationaliteten eller irrationalite-

ten af egne holdninger. Det er derfor vigtigt, at man nøje vurderer sine spørgsmål, og hvordan de 

formuleres, idet disse kan være medbestemmende til, hvilke alternative historier, der skabes, og 

hvilke holdninger forbrugeren danner (Ibid.).  Det er i den forbindelse vigtigt, at man stiller så 

neutralt-ladede spørgsmål som muligt. Det er dog en vigtig pointe, at man aldrig kan være helt 

neutral. Man vil altid være påvirket af den situation, som man befinder sig i og af den eller dem, 

der lytter til fortællingen (Ibid.). Et centralt fokus ved anvendelse af narrativ praksis er også, at 

man søger at identificere de bagvedliggende antagelser, der støtter et eventuelt problem eller suc-

ces. Når man først har lokaliseret et problem eller en succes i en historie, kan man hjælpe den 

interviewede med til at få konkretiseret, afgrænset og adskilt dette (Ibid.). 

 

For at få et samlet billede af det, der fortælles, må der desuden ikke kun kigges på indholdet af 

fortællingen, men også det, at netop den fortælling frembringes, da dette er interessant fra et kon-

struktivistisk synspunkt (Hermansen, Løw & Petersen, 2009). Det er dermed informantens punk-

tueringer, der er vigtige for fortællingen. Punktueringer er de elementer ved fortællingen, som 

informanten lægger vægt på og dermed må udgøre de vigtigste elementer. Det er altså vigtigt for 

interviewer både at stille nogle gode spørgsmål, som ikke er begrænsende i informanternes svar-

muligheder, men også at stille spørgsmål, hvor informanterne selv kan vælge fokus. 

 

For at få et indblik i de holdninger og den kultur, der eksisterer i samfundet om online dating, 

lægges der vægt på, at spørgsmålene, som stilles, har et relationelt fokus, sådan at informanterne 

kommer ind på den kultur, de lever i, og de holdninger, de mener, der eksisterer i denne kultur. 

Derved har kulturen en stor betydning, da forbrugerne indgår i et socialt netværk og i et fælles-

skab, som skaber en kultur, et sprog og nogle fælles historier omhandlende online dating (Nielsen, 
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2006). Det er netop disse historier, som der vil være fokus på, da det er disse, der er afgørende for 

de holdninger, som forbrugerne har, og samtidig vil de give et indblik i, hvorledes det er muligt at 

påvirke og forandre disse holdninger.  

 

Gennem den kvalitative tilgang er det muligt at gå i dybden med de fortællinger, der eksisterer 

hos den enkelte forbruger og derved se på, hvordan disse kan have en positiv eller negativ effekt 

på de eventuelle holdninger, der danner grundlag for den kultur og de normer, som eksisterer om-

handlende online dating.  

 

5.2.2 DATAINDSAMLING 

5.2.2.1  INTERVIEW MED MARKETING MANAGER FOR SINGLE.DK  

Indledningsvist afholdes et interview med Jonas Cronfeld, som er Marketing Manager for Sing-

le.dk. Dette interview lever op til kravene omkring semistrukturering og dybdegående fokus. Hen-

sigten med dette interview er at komme ind på den bagvedliggende tilgang til online dating, og 

hvilke holdninger, som han mener, der eksisterer i samfundet. Som eksempler på spørgsmål er 

følgende: ”Hvilke holdninger tror du, der eksisterer i samfundet omhandlende online dating?”, 

”Hvem er jeres målgruppe?”, og ”Gør I noget for at adskille jer fra konkurrenterne?” (bilag 1). 

Dette interview er konstituerende for opgavens samlede fokus og problemstilling samt det videre 

arbejde med indsamling af empiri. Interviewet vil herudover blive benyttet til at få en overordnet 

forståelse for hvilke holdninger, man fra Single.dk’s side mener, der er i samfundet.  

Interviewet vil foregå på den måde, at alle deltagere er medvirkende i debatten. Interviewet vil 

blive registeret gennem reflekterende anvendelse af subjektivitet og erindring på grundlag af hu-

kommelse og senere nedskrivning af hovedaspekterne af interviewet efter mødet, undertiden støt-

tet af notater taget under interviewet (bilag 1).  

 

5.2.2.2 DYBDEINTERVIEWS 

Der vil blive gjort brug af metoden dybdeinterview for at kunne udspørge informanterne om deres 

meninger og holdninger til forskellige emner (Andersen et al., 2009). Denne metode giver yderli-

gere mulighed for at gå i dybden med de emner, som informanten bringer til overfladen og derved 

komme tættere på de holdninger, som forbrugerne har til online dating. Formålet med brugen af 

dybdeinterviews er ligeledes at få informanten til at tale så frit som muligt og derved få dem til at 

fortælle de aktuelle fortællinger for den enkelte. 

 

Informanterne til interviewene vil være forbrugere fra forskellige segmenter og derved fra forskel-

lige aldersgrupper i samfundet. De vil blive udvalgt på baggrund af deres alder, hvormed de tre 
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alderssegmenter (18-27 år, 28-40 år samt 41 og opefter) bliver repræsenteret i dybdeinterviewene. 

Informanterne vil blive udvalgt af os, hvilket betyder, at vores valg uundgåeligt vil præge de efter-

følgende resultater. Det er dog i både Single.dk’s såvel som vores interesse at finde frem til de 

sande holdninger hos forbrugerne. Derfor er det søgt at finde informanter, som kan give et retvi-

sende billede af de holdninger, der eksisterer i samfundet.  

 

Interviewene vil blive foretaget i informanternes hjemlige omgivelser for at skabe en tryg og fri 

atmosfære for informanterne. Der vil være tre personer til stede i lokalet under interviewene: en 

informant, en der styrer interviewet, samt en person til at tage noter og sørge for digital optagelse 

af interviewet.  

 

Interviewguide 

Der udarbejdes en interviewguide, og denne vil blive fulgt i den grad, at det giver mening. Som 

indledning inden spørgsmålene stilles, vil selve undersøgelsen blive præsenteret, og der vil blive 

lagt vægt på, at interviewet skal ske under en uformel og åben tone. I præsentationen vil der også 

blive lagt vægt på den anonymitet, som er nødvendig i forbindelse med interviewene for at sikre, 

at informanterne føler tryghed. Der vil under interviewene blive spurgt ind til informanternes 

holdninger og oplevelser med online dating. Der vil være fokus på at stille åbne spørgsmål, da der 

ved denne type spørgsmål er mulighed for, at informanterne kan svare med egne ord, samtidig 

med at denne type spørgsmål giver mulighed for dybere data (Andersen et al., 2009). Som eksem-

pel på et åbent spørgsmål, indgår følgende spørgsmål i interviewguiden; ”Hvordan vil du karakte-

risere de holdninger, der eksisterer i samfundet, omkring online dating?” (bilag 2).  

 

Udover de åbne spørgsmål vil vi også forsøge at være så værdineutrale som muligt og på den må-

de ikke føre besvarelserne i nogen enten ønsket eller uønsket retning, men derimod lade det være 

op til informanten at vælge retningen. Som et eksempel på et værdineutralt spørgsmål, er følgende 

spørgsmål udvalgt: ”Fortæl om en episode, hvor du eller en bekendt har været i berøring med 

online dating?” (bilag 2). Der er ifølge Hermansen, Løw & Petersen (2009) mange måder at være 

aktivt lyttende på, blandt andet ved at være henvendt og vise interesse for det, som informanten 

beretter, at gentage ord, som informanten bruger og at lave opsummeringer af det, man som inter-

viewer hører for at få bekræftelse fra informanten. Under interviewet vil der blive taget noter om-

kring kropssprog og tonefald, noget der ifølge Hermansen, Løw & Petersen (2009) er vigtigt i 

mellemmenneskelige sammenhænge, hvor disse elementer er lige så vigtige som det talte. Både 

hvad vi gør – eller ikke gør, er vigtigt og bærer information (Hermansen, Løw & Petersen, 2009). 
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Vi vil desuden forsøge at komme ind på nogle holdninger og fortællinger i samfundet ved at stille 

et lidt utraditionelt spørgsmål til informanterne: ”Hvis du skulle beskrive online dating som en bil, 

hvilken bil er den så?” (bilag 2). Med dette spørgsmål forsøger vi at komme ind på holdninger 

omkring online dating på en alternativ måde, som skal få informanterne til at tænke sig lidt mere 

om, før de svarer. Dette følges op med en forklaring på den valgte type bil, og på den måde, kan 

en første indskydelse give nogle interessante svar til følge. Med dette spørgsmål bliver det desu-

den mere tydeligt, om der er nogle store forskelle i besvarelserne fra de forskellige segmenter.  

 

Den færdige interviewguide er vedlagt som bilag 2, og en uddybende forklaring til de opstillede 

spørgsmål er vedlagt som bilag 3. 

 

5.2.2.3 FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

Fokusgruppeinterviews vil blive afholdt for at identificere flere holdninger samt anskue de even-

tuelle mangfoldigheder, der eksisterer i de forskellige segmenter. Denne form for interview er 

egnet til dette formål, idet fokusgruppeinterviews søger at lære og forstå, hvad forbrugere føler og 

tænker (Andersen et. al., 2009). 

 

På samme måde som ved dybdeinterviewene vil informanterne til interviewene blive udvalgt på 

baggrund af deres alder, hvormed alle tre alderssegmenter (18-27 år, 28-40 år samt 41 og opefter) 

bliver repræsenteret i fokusgruppeinterviewene. Informanterne vil igen blive udvalgt af os, hvor-

for vi vil søge at være så objektive som muligt, således at vores prægning af resultaterne vil mi-

nimeres. Dette gøres, idet det ønskes at finde frem til de sande holdninger hos forbrugerne. Derfor 

er det søgt at finde informanter, som kan give et retvisende billede af de holdninger, der eksisterer 

i samfundet.  

 

Det kan synes relevant både at foretage fokusgruppeinterviews, der består af forbrugere fra samme 

alderssegment samt fokusgrupper, der består af forbrugere fra forskellige alderssegmenter. En 

fokusgruppe bestående af forbrugere fra samme alderssegment ville give en dybere forståelse for 

de holdninger, der eksisterer i det enkelte segment, hvorfor en sådan fokusgruppe kan være inte-

ressant.  

På baggrund af studier, som påviser, hvorledes vi som individer påvirkes og påvirker hinanden 

(Solomon, 2013), er det dog valgt at lave fokusgrupper med forskellige alderssegmenter repræsen-

teret, da denne gruppedannelse derved må være den bedste afspejling af samfundet og dannelsen 

af holdninger heri. Ligeledes må denne information også være det bedste billede af den ”virkeli-

ge” verden, idet man her møder mange forskellige holdninger fra forskellige aldersgrupper. Sam-
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tidig vil de forskellige holdninger ligeledes fremgå i diskussionen, de forskellige alderssegmenter 

imellem.  

 

Der vil i interviewene være fokus på at skabe en god gruppedynamik, idet interaktionen mellem 

medlemmerne i gruppen er afgørende for at få et godt resultat. Fokusgrupperne vil bestå af 5-7 

deltagere og en moderator, som på bedst mulig måde vil søge at styre gruppen samt interagere 

med deltagerne.  

 

Der vil blive benyttet et lokale, der er indrettet til formålet med video- og lydoptagelse af fokus-

gruppeinterviewene, hvilket muliggør efterfølgende analyse af kropssprog og tonefald.  

 

Diskussionsguide 

Ved hjælp af diskussionsguiden forsøges der at skabe tre dele af interviewene. I første del skabes 

kontakt til informanterne, og der fastlægges nogle regler og mål for diskussionen. I anden del vil 

moderatoren på bedste vis forsøge at stimulere til en åben og intens diskussion om de udvalgte 

emner. I sidste del af diskussionen vil de væsentligste konklusioner blive opsummeret, og mode-

rator skal her søge at teste medlemmernes grænser for deres holdninger (Andersen et al., 2009). 

 

Inden fokusgruppeinterviewene startes, vil vi forhøre os om informanternes alder og civilstatus. 

Dernæst introduceres undersøgelsen og dens formål. Dette er en del af den første fase og er såle-

des med til at skabe en kontakt til deltagerne. I denne præsentationen vil der blive lagt vægt på, at 

undersøgelsen er anonym, hvilket er en nødvendighed for at sikre, at informanterne føler sig tryg-

ge.  

 

Moderatoren vil søge at være aktivt lyttende og derved henvende sig til deltagerne og vise inte-

resse for deres udtalelser. Det er ligeledes centralt, at moderatoren søger at få alle deltagere til at 

deltage i diskussionen og dæmpe de meget aktive deltagere og i stedet motivere de mere tavse 

deltagere til at sige mere (Andersen et al., 2009). 

 

Der vil under interviewene blive spurgt ind til informanternes holdninger og oplevelser med onli-

ne dating. Det vil ligeledes, som ved dybdeinterviewene, være fokus på at stille åbne spørgsmål, 

da der søges at skabe så dybe data som muligt, og man ved denne type spørgsmål giver deltagerne 

mulighed for at udtrykke sig med selvvalgte ord og formuleringer (Ibid.). Spørgsmålene i diskus-

sionsguiden tager udgangspunkt i spørgsmålene fra interviewguiden, hvorfor forklaringen til ho-

vedparten af spørgsmålene fortsat findes i dette bilag (bilag 3). Derudover er der via resultatfor-
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midlingen af dybdeinterviewene opstået behov for at stille yderligere spørgsmål, som er medtaget 

i diskussionsguiden. Argumentation for de ekstra spørgsmål fremgår i det kommende afsnit, som 

omhandler resultatformidlingen af dybde- og fokusgruppeinterviews. Den færdige diskussions-

guide til fokusgruppeinterviewene kan ses i bilag 4.  

 

5.2.3 RELIABILITET OG VALIDITET 

Hvorvidt den indsamlede empiri lever op til kravene om reliabilitet og validitet kan altid diskute-

res, da der er tale om meget personlig data i form af kvalitative dybde- og fokusgruppeinterviews. 

Det er derfor ikke sikkert, at en anden forsker ville kunne foretage samme dataindsamling med 

samme resultat. Besvarelserne er personlige og har en historisk kontekst i og med, at meninger og 

holdninger hele tiden kan forandres, især grundet det faktum, at samfundet hele tiden forandres og 

derved påvirker normer og kultur. I forhold til validitet er der gjort mange overvejelser omkring 

designet af interview- og diskussionsguiden. Vi forsøger at være så objektive som muligt og søger 

ikke at have nogen forventninger til udfaldet. Alligevel forsøger vi at holde en rød tråd i besvarel-

serne, således at vi opnår svar på de tiltænkte spørgsmål. Det skal dog siges, at vi kan have nogle 

forudindtagede holdninger til hvilke fortællinger, der eksisterer hos informanterne, idet vi selv har 

nogle holdninger til online dating. Dette kan påvirke vores førstehåndsindtryk af de eksisterende 

fortællinger og den måde, hvorpå vi stiller spørgsmålene til informanterne. I den forbindelse er vi 

dog meget opmærksomme på vores tilgang til informanterne og er derved ekstra opmærksomme 

på at fremstå objektive.  

 

5.2.4 RESULTATFORMIDLING AF DYBDE- OG FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

Både dybde- og fokusgruppeinterviewene er blevet optaget og vedlagt på et CD-rom. Dette giver 

mulighed for at genhøre interviewene og derved finde frem til vigtige citater til senere brug i ana-

lysen. Desuden er fokusgruppeinterviewene blevet videooptaget og vedlagt på CD-rom. Endvidere 

er de væsentligste pointer fra hvert interview blevet nedskrevet og vedlagt som bilag 5-12. I disse 

bilag er der inkluderet betragtninger om informanternes kropssprog.  

 
Tabel 1: informantfordeling fra dybdeinterviews 
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Tabel 2: informantfordeling fra fokusgruppeinterviews 

 

Resultatformidlingen af de kvalitative studier tager udgangspunkt i de opstillede hypoteser. Dette 

gøres med det formål at identificere relevante undersøgelsesområder til den efterfølgende kvanti-

tative undersøgelse. Ydermere skal resultaterne inkluderes i den senere analyse, som ligeledes 

bliver bygget op på baggrund af de opstillede hypoteser med henblik på at besvare opgavens 

overordnede problemstilling.  

 

5.2.4.1 H1: INDIVIDETS KULTURELLE PÅVIRKNING HAR INDFLYDELSE PÅ DE HOLDNINGER, DER 

DANNES TIL ONLINE DATING. 

I relation til Edgar Scheins kulturanalyse, som anskuer kulturen på tre forskellige analyseniveauer, 

er der via de kvalitative studier fremkommet en række interessante perspektiver.  

 

De grundlæggende antagelser, som er de dybdegående, fundamentale træk ved kulturen i relation 

til online dating, kommer til udtryk på en række måder. Først og fremmest beskriver informanter-

ne, hvorledes de finder det mere idyllisk og ideelt at finde sin partner i den virkelige verden frem 

for via Internettet. Blandt andet fortæller informant 3, hvorledes hun mener, at det er mere roman-

tisk at finde sin kæreste i virkeligheden end ved hjælp af online medier (bilag 7).  

Endvidere påpeger flertallet af informanterne, at de anser online dating som et utroværdigt medie, 

da det ikke nødvendigvis skildrer et sandfærdigt billede af personen bag skærmen. Informant 1 

påpeger at; ”man kan sagtens opstille en personlighed online, som ikke nødvendigvis hører sam-

men med, hvem man er, eller hvem det er, der sidder på den anden side. Så det bliver sådan lidt et 

meget glansbillede-indtryk, man får af personen i første omgang” (CD-rom). 

Flertallet af informanterne mener, at samfundets generelle holdning til online dating kan karakte-

riseres ved at være skeptisk, men dog mere og mere accepterende. Informant 9 fortæller, hvorle-

des dette kan skyldes, at vi lever i et stresssamfund, og folk derfor får større behov for en nemme-
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re og altid tilgængelig måde at møde potentielle partnere på (bilag 11). Når man spørger dybere 

ind til accepten af online dating, hersker der dog en tendens, som illustrerer, at accepten endnu 

ikke er fuldstændig bundfældet. Blandt andet beretter informant 1, hvordan hun tager sig selv i at 

rynke på næsen og tænke ”hvorfor var det nødvendigt”, når andre fortæller, at de har fundet en 

partner via online dating (CD-rom). Informant 7 fortæller ligeledes, hvordan en bekendt har ud-

brudt ”ej det har du bare ikke gjort”, da en tredje veninde fortalte, at hun var begyndt at anvende 

online dating (CD-rom). Informant 3 påpeger ligeledes, hvordan det kan betragtes som værende 

desperat at finde sin kæreste online (bilag 7). Flere af informanterne fremhæver i relation hertil, 

hvorledes de forbinder online dating med at være direkte tabuiseret, pinlig, fiaskobelagt, og at 

denne service derfor anses som en nødforanstaltning og/eller en falliterklæring. Der er dog også 

nogle informanter, som anser online dating som værende en praktisk og derfor fordelagtigt meto-

de at finde en partner på. 

Informanterne fremhæver endvidere, at forskellige aldersgrupper generelt har forskellige holdnin-

ger til online dating. Nogle informanter påpeger, hvorledes specielt de ældre er fortalere for online 

dating, da de kan have svært ved at finde en partner på anden vis. Hvorimod andre informanter 

hævder, at de selvsamme ældre er mere skeptiske overfor online dating, da de ikke, på samme 

måde som de yngre, er vant til at benytte online medier. Flertallet af de yngre informanter har 

mere skeptiske og negative holdninger til anvendelsen af online dating, da de finder den fysiske 

interaktion essentiel. 

 

Det er yderligere forsøgt at afdække de grundlæggende antagelser i relation til det at være single 

versus i et parforhold i det danske samfund. Ifølge de yngre informanter, er det generelt accepta-

belt at være single, og dette forbindes med at være mere fri og selvstændig. Blandt de ældre in-

formanter fremkommer der dog mere negativladede perspektiver på det at være single. Her be-

tragtes singler som personer, der er egoistiske og ikke kan tage hensyn til andre mennesker (bilag 

10). Dette kommer også til udtryk via informant 14’s udtalelse ”…jo ældre man bliver måske, jo 

mere tænker folk nok bare eller går ud fra, at man er i et forhold […] nu er jeg selv 26, og jeg 

tror ikke, der er nogle, der kigger skævt på nogen, som ikke er i et forhold i den alder. Men måske 

hvis man er 50, eller hvis man er 35…” (CD-rom).  

Der er ligeledes delte meninger til, hvorvidt det er vigtigt for informanterne at være i et parfor-

hold. Specielt de ældre informanter finder det essentielt at have en partner, da det giver tryghed og 

fremmer praktiske foranstaltninger som eksempelvis det at få børn. Flertallet af de yngre infor-

manter anser det dog ikke som en nødvendighed at være i et parforhold, da det at være single også 

kan være spændende. Dog udtrykker et fåtal af de yngre informanter vigtigheden ved at være i et 

parforhold grundet behovet for socialt samvær (bilag 12).  
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Det næste niveau af kulturanalysen er de generelle værdier og normer, som eksisterer. Informan-

ternes overordnede værdier kan samlet set beskrives ved troværdighed, tryghed, godt helbred, 

parforhold, et godt liv, god familie og venner, være glad for sit arbejde, impulsivitet, humor, soci-

alt samvær, frihed, selvstændighed samt kærlighed (bilag 5-12). For at opnå dybere indblik i de 

eksisterende værdier og de deraf afledte normer, spurgte vi ved fokusgruppeinterviewene yderlige-

re ind til informanternes betragtning af den mest optimale måde at møde en partner på. Resulta-

terne viser, at langt størstedelen af informanterne foretrækker at møde deres partner via ansigts-til-

ansigts interaktion, hvilket influerer normen i samfundet.  

 

5.2.4.2 H2: ACCEPTEN AF, OG DERMED HOLDNINGEN TIL, ONLINE DATING AFHÆNGER AF SELVE 

INNOVATIONEN, KOMMUNIKATIONSKANALER, TIDSPERSPEKTIVET SAMT DET SOCIALE SY-

STEM. 

For at belyse, hvilke faktorer, der kan være medvirkende til, at online dating er blevet/ kan blive 

accepteret i det danske kultur, anvendes Rogers teori omhandlede Diffusion of Innovations.  

 

Via de afholdte interviews er det forsøgt afdækket, hvilke relative fordele informanterne forbinder 

med online dating. Først og fremmest menes online dating at give gode muligheder for at opstille 

forskellige kriterier for en kommende partner. Således er det en fordelagtig og effektiv måde at 

finde en partner på. Endvidere danner online dating mulighed for at møde personer på tværs af 

geografiske afstande. Informant 3 fortæller, hvordan online dating giver anledning til, at man læ-

rer hinanden bedre at kende, fremfor at det er den fysiske tiltrækning, som er den primære motiva-

tion i forholdet (bilag 7). Af yderligere fordele ved online dating nævnes det faktum, at det er til-

gængeligt på alle tider af døgnet, at bekendtskabet udvikler sig stille og roligt og dermed kan fo-

regå i ens foretrukne tempo, samt at online dating giver mulighed for at møde andre typer perso-

ner end dem fra ens omgangskreds. Endeligt fortæller informant 13, hvorledes online dating er 

med til at udvide hendes pulje af potentielle partnere. 

Endvidere vurderes, hvorvidt online dating synes at være forenelig med de eksisterende værdier, 

tidligere oplevelser, og de behov, som det aktuelle individ har i relation til online dating. Ifølge 

flertallet af informanterne anses online dating ikke som den mest fordelagtige måde at finde en 

partner på. Her kommer det til udtryk, hvorledes flere informanter er villige til at anvende online 

dating, men kun som en sidste udvej, hvis ikke de kan finde en partner på anden vis. De foretræk-

ker den mere naturlige måde at møde en partner på, som sker i den virkelige verden. Nogle af 

informanterne finder dog online dating forenelig med deres behov. Informant 18 påpeger eksem-

pelvis, at når hun aktivt søger en kæreste, skal der være mulighed for handling her og nu, hvorfor 

online dating er en oplagt mulighed (bilag 12).  
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I relation til de kendetegn og fordele, som der er ved online dating, er disse ifølge vores informan-

ter langt fra synlige. Flertallet af informanterne påpeger, hvorledes online dating ikke er noget, 

man taler om i omgangskredsen. Hertil påpeger informant 1, at online dating skal blive et mere 

socialt fænomen, før hun vil overveje at anvende denne service (bilag 5). I fokusgruppeinter-

viewene er det yderligere forsøgt afdækket, hvordan online dating kan blive et mere omdiskuteret 

emne i forskellige kredse. Dermed blev følgende spørgsmål tilføjet diskussionsguiden: ”taler I om 

online dating i jeres omgangskreds? Hvorfor, hvorfor ikke?” (bilag 4). Resultaterne viser, at onli-

ne dating kun er noget flertallet af informanterne taler om, hvis én i omgangskredsen anvender 

denne service. Dog påpeger informant 13, at online dating er et emne, de taler meget om i hendes 

homoseksuelle omgangskreds, hvilket skyldes, at det betragtes som en almen og fordelagtig måde 

at finde en partner på i en snæver minoritetsgruppe.  Ligeledes nævner informant 11, hvorledes 

han mener, at der er kommet større tryghed ved at fortælle om anvendelsen af online dating (bilag 

11). 

 

I relation til videregivelse af information og anvendelsen af forskellige kommunikationskanaler, 

ses der er en tydelig tendens blandt informanternes svar, som påviser, hvorledes de influeres af 

referencegruppers holdninger til og erfaringer med online dating. Endvidere påpeger flere af in-

formanterne, hvorledes medierne også påvirker holdningerne til online dating. Dette fremgår ek-

sempelvis af informant 5, som nævner, at; ” Alt hvad man hører og læser og skriver, og alt hvad 

der sådan er i medierne, det påvirker jo én hele tiden” (CD-rom).  Derudover nævner informant 

18, at ”…det (online dating) bliver mere synligt, jo mindre tabuiseret, det er – det er en selvfor-

stærkende effekt” (CD-rom).  

 

Tidsdimensionen er endnu en central faktor i relation til diffusionsprocessen. Informanterne mener 

at have hørt om online dating for første gang for ca. 10-15 år siden. Siden er der sket en løbende 

udvikling både med internettet generelt, men også med holdningerne til online dating. Informan-

terne mener dermed, at accepten af online dating i det danske samfund er begyndt for 3-6 år siden, 

men dog anses online dating ikke som værende fuldt ud acceptabelt i samfundet endnu. I takt med 

denne udvikling har informanternes holdninger til online dating også ændret sig fra at være meget 

skeptiske til at være mere accepterede.  

 

Strukturen af det sociale system påvirker diffusionsprocessen på forskellige måder. Blandt andet i 

forhold til de generelle normer, der hersker til online dating, og hvorvidt referencegrupper anven-

der online dating. Disse aspekter er berørt ovenstående. Ligeledes har de opfattede konsekvenser 

ved innovationen en stor indflydelse på diffusionsprocessen. De positive konsekvenser ved online 
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dating er belyst ovenstående. I henhold til de negative konsekvenser er den mest fremtrædende 

konsekvens, at online dating anses som et utroværdigt medie, idet folk kan give sig ud for at være 

en anden person. Derudover kan det også være en udfordring at skildre et sandfærdigt, objektivt 

billede af sig selv. Endvidere er der i første instans ikke mulighed for fysisk kontakt og attraktion 

via online dating. Ydermere påpeges det, hvorledes megen kommunikation går tabt, når krops-

sproget ikke er en del af kommunikationen. Online dating anses også som værende tidskrævende 

blandt mange informanter. Endeligt kan der opstå mange misforståelser via online dating, som 

kan undgås ved at benytte det verbale sprog frem for det skrevne.  

 

5.2.4.3 H3: INDIVIDETS SOCIALE BEHOV ER EN MOTIVATOR FOR FORBRUGEREN TIL AT BENYTTE 

ONLINE DATING.  

I relation til Maslows behovsteori foretrækker nogle af informanterne at være i et parforhold 

grundet deres behov for tryghed samt øvrige praktiske faktorer som beskrevet ovenstående. Dog 

nævner flere af informanterne også, hvorledes det er det sociale behov, i form af samvær og kær-

lighed, som er motivatoren for at være i et parforhold (bilag 5, 7, 9, 11, 12).  

 

I henhold til frustrationsbegrebet, fremsat af Maslow, påviser de kvalitative studier en tendens i 

retningen af, at de singlepersoner, som ønsker at finde sig en partner, også er de informanter, som 

er fortalere for anvendelsen af online dating. Det modsatte er gældende for de singlepersoner som 

ikke har et stærkt ønske om at finde en partner, som derfor har en mere negativpræget holdning til 

online dating. Af de informanter, som er i et forhold, ses der ligeledes en tendens, som viser, at 

blandt dem, som finder det vigtigt at være i et forhold, menes online dating at være en acceptabel 

service. Hvorimod de informanter, som ikke nødvendigvis ser sig selv i et forhold, er mere skepti-

ske overfor online dating. Således ses der en tendens, hvor behovet for kærlighed synes at påvirke 

informanternes holdning til online dating.  

 

5.2.4.4 H4: HOLDNINGEN TIL ONLINE DATING ER AFHÆNGIG AF DEN PRIMÆRE HOLDNINGSKOM-

PONENT OG INVOLVERINGSGRADEN 

Som nævnt ovenstående, påviser det indsamlede data, at forskellige aldersgrupper generelt har 

forskellige holdninger til online dating. De ældre har mere positive holdninger til online dating, 

som i henhold til ABC-modellen og effekthierarkimodellerne kan sige at være drevet af det kogni-

tive element, idet disse informanter har fokus på de praktiske foranstaltninger ved online dating. I 

modsætning hertil har de yngre informanter generelt mere skeptiske og negative holdninger til 

online dating. Disse synes i højere grad at være drevet af den affektive komponent med fokus på 

romantik og det naturlige møde mellem to mennesker.  
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5.2.4.5 H5: INDIVIDETS HOLDNINGER TIL ONLINE DATING VIL VÆRE PÅVIRKET AF, HVILKEN HOLD-

NINGSFUNKTION DER ER I SPIL HOS DET ENKELTE INDIVID.  

I henhold til nyttefunktionen, hvor individet vurderer objektets brugbarhed i forhold til at opnå 

egne mål, synes online dating at være mere acceptabelt og anvendeligt for det ældre segment end 

for de øvrige informanter. Dette skyldes, ifølge informanterne, at de ældre i mindre grad har mu-

lighed for at møde en partner i deres omgangskreds og derfor forbinder flere fordele med anven-

delsen af online dating, som henleder til mere positive holdninger. I relation hertil, nævner infor-

mant 13, hvorledes hun som homoseksuel er stor fortaler for anvendelse af online dating, da onli-

ne dating er med til at forstørre puljen af potentielle partnere for denne minoritetsgruppe (bilag 

12). Dermed anses online dating som et middel til behovstilfredsstillelse, hvilket kan forklare 

hendes positive holdninger til online dating.  

 

Værdifunktion relaterer sig til individets centrale værdier eller selvopfattelse. Ovenstående, i hen-

hold til H1, er informanternes værdier i relation til online dating beskrevet, som også i denne 

sammenhæng må antages at spille ind på individers holdningsdannelse.  

 

Ego-defensiv-funktionen omhandler, hvorledes forbrugernes ønske om at undgå at falde igennem, 

i forhold til omgivelserne, påvirker deres holdningsdannelse. Et flertal af informanter påpeger, at 

deres holdning til online dating i høj grad er præget af andres holdninger til denne service. Yderli-

gere fremhæver flere informanter, hvorledes de forbinder bestemte stereotyper med anvendelsen 

af online dating. Informant 1 nævner blandt andet, at online dating anses som ”…noget for lidt 

nørder, som ikke rigtigt turde at komme ud over i sociale sammenhænge og var nødt til ligesom at 

sidde og fremstille sig selv i et mere roligt, roligere omgivelser” (CD-rom). Endvidere påpeger 

informant 14 om brugerne af online dating: ”jeg tror helt sikkert, at det er nogle som gerne lidt vil 

ses eller sådan.. godt kan lide at stå der og tage billeder af sig selv og lægge dem op og sådan” 

(CD-rom). Disse stereotyper må antages at have stor indflydelse på holdningsdannelse i relation 

til ego-defensiv-funktionen.   

 

Viden-funktionen følger af behovet for struktur og sammenhæng i erfaringer og viden. Flertallet af 

informanterne fremhæver, at en af de væsentligste fordele ved at anvende online dating, er at man 

kan sortere og vælge blandt mange mulige kandidater. Denne holdningsfunktion kan altså være 

medbestemmende til, at der dannes positive holdninger til online dating. Dog fremhæver infor-

manterne langt flere ulemper og risici ved online dating, som bliver afgørende for, at flertallet af 

informanterne ikke ønsker at benytte online dating.  
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5.2.4.6 H6: DEN SUBJEKTIVE NORM OG FORBRUGERENS OPFATTEDE KONSEKVENSER VED ONLINE 

DATING PÅVIRKER FORBRUGERENS HOLDNING TIL ONLINE DATING. 

I henhold til TRA-modellen er individers holdninger influeret af henholdsvis den subjektive norm 

og holdning til adfærden, som bestemmes af de opfattede konsekvenser ved en given adfærd.  

 

Et flertal af informanter påpeger, at deres holdning til online dating i høj grad er præget af andres 

holdninger til denne service, hvormed den subjektive norm må antages at have en betydning. 

  

Informanternes påvirkning af de opfattede positive og negative konsekvenser er belyst ovenståen-

de. I et forsøg på at få et mere nuanceret indblik i informanternes opfattede positive og negative 

konsekvenser ved online dating, blev der spurgt ind til andre metoder, hvormed man kan møde en 

potentiel partner. I denne sammenhæng nævner informanterne, at man kan finde vedkommende på 

sit arbejde, en hobby, via byture eller gennem sin omgangskreds. Blandt informanterne er de op-

fattede ulemper ved disse metoder, at det kan være tidskrævende, samt at man ikke kan vide om 

vedkommende, man møder, er ledig på markedet. Fordelene ved de nævnte metoder er trygheden 

ved, at den potentielle partner muligvis tilhører éns omgangskreds, så man derigennem opnår en 

validering af personen. Endvidere giver metoderne mulighed for at møde folk, som man ellers 

ikke ville udvælge, hvis man skal opstille bestemte kriterier på forhånd. Yderligere er der mulig-

hed for mærke kemien og ”…se glimtet i øjet” hos den anden person, som informant 11 påpeger 

(CD-rom). Endeligt opfattes metoderne som mere tidsbesparende af nogle informanter.  

 

5.2.4.7 H7: FORBRUGERENS HOLDNINGSDANNELSE TIL ONLINE DATING INFLUERES AF RATIONELLE 

OG IRRATIONELLE RÆSONNEMENTER HOS DET ENKELTE INDIVID.   

Som beskrevet i teoriafsnittet, kan søgen efter kærligheden i nogle situationer anses som værende 

et velovervejet og rationelt valg, som vil lede til positive holdninger til online dating. De ældre 

informanter fortæller, hvorledes de anerkender brugen af online dating som en måde at finde en 

partner på. Dette skyldes primært, at det anses som værende en velovervejet og praktisk måde at 

finde kærligheden på. Som informant 6 fortæller, når der spørges ind til, om han kunne finde på at 

bruge online dating; ”Ja da. Helt klart. Fordi det jo er en nem måde. Ren og skær dovenskab, så 

man kan finde en, som lige har de kvalifikationer, man synes” (CD-rom). I relation hertil påpeger 

informant 11, hvorledes online dating kan ses som en rationel måde at møde en partner på, idet 

nutidens stresssamfund påvirker individet til at optimere sin tid. Dog er der også nogle af de yngre 

segmenter, som via rationelle ræsonnementer er kommet frem til, at online dating er en anvende-

lig måde til at møde en partner. Denne tendens ses dog kun blandt de yngre informanter, som har 

et stærkt ønske om at være i et forhold.  
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Menneskets ubevidste og irrationelle tanker leder ofte til vanemæssige beslutninger, hvorfor det 

for nogle kan være vanskeligt at acceptere online dating som en måde at finde en partner på. Dette 

skyldes, at de forbinder søgen efter kærligheden med noget, der skal ske i den virkelige verden. 

Som nævnt tidligere, anser især de yngre informanter online dating som værende en sidste udvej, 

hvis de ikke kan finde en partner på anden vis. Dermed er mange af de yngre informanter i højere 

grad drevet af mere emotionelle og irrationelle ræsonnementer i relation til at finde kærligheden, 

hvorfor de udtrykker en større misbilligelse af online dating end de ældre informanter.  

 

5.2.4.8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  

I henhold til den kommende kommunikationsstrategi bearbejdes det indsamlede data i relation til 

TRA-modellen og Rossiter-Percy grid. 

 

Idet størstedelen af informanter påpeger, at deres holdning til online dating afhænger af andres 

holdninger til denne service, fremstår der mulighed for at påvirke holdningsdannelsen ved hjælp 

af individers referencegrupper og dermed den subjektive norm.  

Endvidere er det i relation til komponenten holdning til adfærd i TRA-modellen muligt at påvirke 

holdning til adfærd ved at forsøge at ændre de opfattede konsekvenser ved denne adfærd. Infor-

manternes opfattede positive og negative konsekvenser er belyst ovenstående, og denne indsigt 

kan dermed anvendes til at vurdere, hvilke negative konsekvenser Single.dk bør forsøge at ændre 

forbrugeropfattelsen af, og hvilke positive konsekvenser, som bør forstærkes via en kommunika-

tionsstrategi.   

 

Rossiter-Percy grid fremhæver, at der er to dimensionskriterier, som driver forbrugernes beslut-

ninger. Forbrugere kan enten have høj eller lav involvering, hvilket afhænger af den opfattede 

risiko ved servicen. Informanterne forbinder generelt online dating med en hvis form for risiko, 

hvilket eksempelvis kommer til udtryk via informant 3, som nævner, at online dating er risiko-

fyldt ”dels når man lægger oplysninger om sig selv på nettet, og dels når man har kontakt med 

folk, man ikke kender” (CD-rom). Derudover nævner informant 11, at psykopater har mulighed 

for at udnytte svage persontyper via online kommunikation. Dog er der flere af informanterne, 

som ikke mener, at der er større risici ved online dating, set i forhold til at møde fremmede perso-

ner andre steder. Som informant 18 nævner; ”man skal jo have sin sunde fornuft med sig uanset, 

hvordan man møder folk, man ikke kender” (CD-rom).  

Endvidere kan motivationen for forbrug enten være positiv eller negativ. Som nævnt tidligere, 

anser flertallet online dating som værende en sidste mulig metode til at finde en partner. Online 
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dating opfattes dermed som en service, der kan anvendes for at undgå eller løse et problem, og 

motivationen kan således karakteriseres som værende overvejende negativ.  

 

5.2.4.9 OPSUMMERING  

Pa baggrund af de kvalitative studier og en analyse af informanternes svar, er der genereret et 

indblik i, hvilke faktorer, der influerer individets holdninger og den deraf afledte adfærd i henhold 

til online dating. Disse resultater skal bidrage til den senere samlede analyse. Derudover kan re-

sultatformidlingen bidrage med indsigt i, hvilke områder, der skal afdækkes yderligere i det kvan-

titative studie.  

 

5.3 KVANTITATIV METODE 
I det følgende behandles afhandlingens kvantitative analyse. Der vil være fokus på den kvantitati-

ve analyses empiri, udvælgelse af respondenter, indsamlingsmetode, design af elektronisk spørge-

skema, samt undersøgelsens reliabilitet og validitet.  

 

5.3.1 EMPIRI 

Efter udførelsen af de kvalitative studier og resultatformidlingen heraf, er det relevant at foretage 

en kvantitativ undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen skal fungere som en naturlig forlængelse 

af de kvalitative undersøgelser, idet den kvantitative undersøgelse hovedsageligt konstrueres på 

baggrund af det indsamlede data fra de kvalitative studier. Derved vil der blive taget udgangs-

punkt i de holdninger og synspunkter, som ekspliciteres i interviewene ved udarbejdelse af spør-

geskemaet. 

Formålet med at udføre spørgeskemaundersøgelsen er at opbygge et empirisk grundlag til afdæk-

ning af målgruppens holdninger og adfærd i forhold til online dating. Denne indsigt skal efterføl-

gende bruges til at give begrundede forslag og anbefalinger til, hvorledes det er muligt at påvirke 

forbrugerholdningerne på markedet i forhold til online dating via en kommunikationsstrategi.  

 

5.3.2 UDVÆLGELSES AF RESPONDENTER 

Til udvælgelse af respondenterne benyttes en ikke-tilfældig udvælgelsesmetode/non-probability 

sampling, idet ikke alle i målgruppen har lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt til stikprø-

ven. Dette skyldes, at dataindsamlingen finder sted inden for vores netværk, hvorfor nogle be-

folkningsgrupper må antages at være overrepræsenteret i forhold til andre (Andersen et al., 2009). 
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5.3.3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

For at foretage en veltilrettelagt og veludført spørgeskemaundersøgelse, er der to væsentlige pa-

rametre at tage højde for. Det første forhold vedrører afvikling af spørgeskemaundersøgelsen og 

dermed indsamlingsmetoden, og det andet forhold vedrører designet af spørgeskemaet. Disse to 

områder er af væsentlig betydning, da de tilsammen har stor relevans for mængden af data, som 

indsamles, samt hvorledes spørgeskemaet bliver modtaget af respondenterne. Disse to områder 

gennemgås nedenstående.  

 

5.3.3.1 DATAINDSAMLINGSMETODE 

Hvilken dataindsamlingsmetode, som vælges, afhænger i stor grad af undersøgelsens formål, pro-

blemstilling samt mængden af ressourcer og tid, som er til rådighed. Til den videre belysning af 

opgavens problemstilling vælges at benytte internetinterview, hvilket skyldes flere faktorer. Der 

er først og fremmest store fordele forbundet med denne type interviews i form af store tidsmæssi-

ge besparelser, let elektronisk registrering af data og videre overførsel til analyseprogrammer samt 

lave omkostninger. Der er dog også nogle ulemper forbundet med denne metode, som har været 

med i overvejelserne ved dataindsamlingen. Her kan eksempelvis nævnes, at der ikke er nogen 

personlig kontakt med respondenten, hvilket kan afhjælpe eventuelle uklarheder ved spørgeske-

maet. En sådan ulempe kan imødekommes ved at benytte enten telefoninterviews eller personlige 

interviews. Ved brug af disse to interviewformer er udgifterne samt de personlige ressourcer dog 

utrolig store, hvilket gør disse to metoder mindre attraktive (Andersen et al., 2009).  

 

Spørgeskemaet distribueres primært via online-mediet Facebook, hvor tilfældige respondenter får 

mulighed for at besvare spørgeskemaet. Facebook vurderes som et brugbart medie, da det giver 

mulighed for at ramme forskellige aldersgrupper og en bred geografisk spredning.  

Endvidere bliver spørgeskemaet sendt ud i private netværk, via e-mails og andre elektroniske me-

dier på Internettet. Det er ønskværdigt at opnå et højt antal respondenter til besvarelse af spørge-

skemaet for at sikre et repræsentativt udsnit af populationen. Spørgeskemaet vil derfor også være 

åbent for besvarelse i 18 dage.  

 

Dataindsamlingen fandt sted i perioden fra torsdag den 10. april 2014 til mandag den 28. april 

2014. I alt påbegyndte 756 respondenter, hvoraf 203 blev diskvalificeret, idet de ikke gennemfør-

te, mens 553 fuldførte. 
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5.3.3.2 DESIGN AF SPØRGESKEMA 

Indledningsvis stilles der tre demografisk spørgsmål omhandlende respondenternes køn, alder og 

civilstatus. Disse spørgsmål fremstår nemme at svare på og skal således være med til at give re-

spondenterne en behagelig start på besvarelsesprocessen. Herefter er det muligt at stille spørgs-

mål, som kræver flere overvejelser fra respondenten (Ibid.).  

Efterfølgende stilles et adfærdsbaseret spørgsmål i henhold til online dating, idet Brace (2008) 

påpeger, hvorledes det er vigtigt at stille adfærdsmæssige spørgsmål, inden man spørger ind til 

respondentens videre holdninger. Årsagen til dette er, at adfærdsbaserede spørgsmål ofte er lettere 

at besvare, fordi de relaterer sig til konkrete fakta og dermed kun kræver genkaldelse af respon-

denten.  

Herefter stilles der en række spørgsmål for at afdække respondenters holdninger, værdier, opfatte-

de anvendelsesmuligheder samt sociale påvirkning. Brace (2008) anbefaler i relation hertil, at 

sådanne holdningsmålinger og lignende bør foretages på en intervalskaleret skala, hvormed re-

spondenten har mulighed for at foretage en besvarelse på en nuanceret skala. Således er hovedpar-

ten af spørgsmålene i spørgeskemaet intervalskaleret. Omtalte spørgsmål er yderligere karakteri-

seret ved, at respondenten skal vurdere og tage stilling, hvorfor disse spørgsmål er lidt tungere og 

kræver mere overvejelse. Disse spørgsmål placeres derfor i midten af spørgeskemaet. 

Afslutningsvis spørges der ind til socio-demografiske variable. Denne type spørgsmål anses som 

nemme spørgsmål, idet respondenterne ved denne spørgsmålstype ikke skal tage stilling eller for-

holde sig til udsagn. Af denne årsag synes det dermed fordelagtigt at placere disse spørgsmål sidst 

i spøgeskemaet, hvor respondenterne i nogle tilfælde kan tænkes at være nået til et punkt, hvor de 

gerne vil afslutte undersøgelsen hurtigst muligt. Det kan dermed være med til at højne kvaliteten 

af besvarelserne at placere disse spørgsmål til sidst (Malhotra & Birks, 2007).  

 

En mere uddybende forklaring af hvert spørgsmål kan ses i bilag 13 og det endelig spørgeskema 

fremgår af bilag 14.   

 

Som nævnt ovenstående er hovedparten af spørgsmålene baseret på en intervalskala, hvor 

spørgsmålenes svarmuligheder tager udgangspunkt i en likert skala. Med en likert skala anvendes 

en række svarkategorier rangeret fra eksempelvis ”meget uenig” til ”meget enig” og eventuelt 

med et neutralt midtpunkt repræsenteret ved ”hverken/eller” (Ibid.). Denne skalering er brugbar, 

idet den giver respondenterne bredere svarmuligheder, samt at den udviser neutralitet i form af 

svarmuligheden hverken/eller i midten. Man skal dog være opmærksom på, at de respondenter, 

som er i tvivl eller bliver tidspresset, kan være tilbøjelige til ofte at afkrydse i midten, hvilket mu-

ligvis vil forvrænge det korrekte billede af svarene. Derudover kan det være mere fordelagtigt at 
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anvende en likert skala uden en neutral svarmulighed ved mere uberørte og følsomme emner, da 

dette vil ”tvinge” respondenterne til at svare og tage stilling til forhold, som kan synes vanskelige 

at besvare.  

Vi har valgt at benytte en seks-punkts likert skala, for at ”tvinge” respondenterne til at tage stil-

ling til forskellige aspekter ved online dating, der kan anses som værende et mere affektbetonet 

emne. Dog har vi tilføjet en ”ved ikke” svarmulighed for at give respondenterne mulighed for ikke 

at svare, hvis de reelt set ikke kan besvare et givent spørgsmål. Ved analysen bliver disse ”ved 

ikke” svar dog frasorteres, da de ikke kan bidrage til resultatformidlingen.  

 

For at teste de opstillede hypoteser skal de mere eller mindre abstrakte begreber, som indgår i de 

tilhørende teorier og modeller operationaliseres. I den forbindelse har vi foretaget desk research, 

men der synes dog ikke at foreligge offentliggjorte, kvantitative studier af online dating som kan 

være behjælpelig og inspirationsgivende til udfærdigelsen af spørgeskemaet. Dermed gøres der 

brug af målevariable (spørgsmål), som er baseret på de udvalgte teorier samt resultatformidlingen 

fra de kvalitative studier. Spørgeskemaet er udarbejdet således, at hver hypotese bliver behandlet 

hver for sig for at afdække hvert undersøgelsesområde bedst muligt. Bilag 15 bidrager med et 

overblik over, hvilke spørgsmål, der er opstillet til den tilhørende hypotese samt spørgsmålenes 

teoretiske fundament.  

 

Typen af spørgsmål, som stilles, har afgørende betydning for den videre bearbejdning af de ind-

samlede data. Ved åbne spørgsmål er der ikke forudbestemte konkrete svarkategorier, men i ste-

det har respondenterne mulighed for at formulere deres svar med egne ord. Dette giver mulighed 

for at opnå et mere nuanceret og præcist mål for, hvad respondenterne mener. Endnu en fordel ved 

åbne spørgsmål er, at de giver mulighed for at opnå et bredere og mere udtømmende antal svarka-

tegorier ved ikke på forhånd at opstille en afgrænset liste. Ulemper ved åbne spørgsmål er dog, at 

det efterfølgende indtastningsarbejde besværliggøres, og at omfanget af tilfældige fejlkilder øges, 

idet respondenternes svar skal fortolkes og ”oversættes” til en svarkategori. Derudover kan de 

mange forskellige svar lede til talrige svarkategorier, som kan gøre dataanalysen uoverskuelig. 

Ved lukkede spørgsmål, gives respondenterne til gengæld en på forhånd fastsat liste af svarmulig-

heder til de respektive spørgsmål. Dette er med til at sikre ensartethed samt lette den efterfølgende 

dataindtastning og –analyse. Endnu en fordel ved denne type spørgsmål er, at en liste med svar-

muligheder kan hjælpe respondenternes hukommelse. Den største fejlkilde ved lukkede spørgsmål 

er dog, hvis listen med svarmuligheder ikke er udtømmende, og respondenterne derfor ikke kan 

angive det korrekte svar (Jensen & Knudsen, 2009). Ved denne kvantitative undersøgelse benyttes 

udelukkende lukkede spørgsmål, idet brugen af åbne spørgsmål i en online undersøgelse er pro-



Kapitel 5 | METODE/EMPIRI 

Side 60 | 197 

blematisk, da det kan skabe forvirring hos respondenterne og kan være svære efterfølgende at 

tolke på. Endvidere er de kvalitative undersøgelser netop foretaget med det formål at afdække de 

mange forskellige forbrugerholdninger, hvorfor de åbne spørgsmål bliver mindre relevante i den 

kvantitative undersøgelse.  

 

Samtidig er der ved spørgsmålsformuleringen lagt vægt på simple sætningskonstruktioner, hvor 

fagtermer og andre teoretiske begreber er udeladt, så respondenternes forståelsesniveau matches 

(Malhotra & Birks, 2007). Endvidere skal dette sikre, at det er tydeligt, hvad der svares på for at 

undgå misforståelser.  

For at få respondenterne til at tage stilling til de holdningsbaserede udsagn bliver spørgsmålene 

formuleret med en klar positiv eller en klar negativ holdning. Dette gøres med det formål, at få 

respondenterne til, i større omfang, at skulle anvende alle klassificeringspunkter på intervalskala-

en.  

 

For at sikre, at respondenterne forstår spørgeskemaet korrekt og dermed virker efter hensigten, 

foretages en pilottest på 6 personer. Pilottesten udføres i målgruppen for at tage højde for det 

sprogbrug og den referenceramme, som denne målgruppe har. Samtlige spørgsmål bliver valideret 

ved gennemlæsning af såvel fagkyndige personer fra en markedsanalyseafdeling samt af seks 

testrespondenter. Testrespondenterne er repræsenteret af to personer fra hvert alderssegment.  

 

5.3.4 SKALERING 

For at være i stand til at måle de valgte parametre og opstillede hypoteser, er skalering vigtigt. 

Skalering refererer til den måde, man gør undersøgelsesobjekterne målbare, således at de efterføl-

gende kan behandles statistisk. I udarbejdelsen af spørgeskemaet vil der derfor blive anvendt for-

skellige måleskalaer for bedst muligt at kunne besvare de fremsatte hypoteser samt give mulighed 

for at krydstabulere dataene i den videre databehandling. 

 

Der eksisterer i alt fire primære måleskalaer; nominal, ordinal, interval og ratio (Ibid.). I spørge-

skemaet bliver der både indledningsvis og afslutningsvis stillet en række spørgsmål, der skal af-

klare nogle af respondenternes demografiske og socio-demografiske specifikationer. Denne type 

spørgsmål kan kategoriseres som værende en nominal skala, der anvendes til at identificere og 

kategorisere personer, objekter eller lignende. Hver kategori repræsenteres af én talværdi, som er 

arbitrær og giver ingen information om kategoriernes indbyrdes rangordning. Dermed er det ikke 

muligt at udregne gennemsnittet på denne skala. Rent statistisk er der kun mulighed for at foretage 

en simpel optælling af dataene eventuelt ledsaget af en procentberegning (Ibid.).  
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Den ordinale skala identificerer og kategoriserer ligeledes objekter, men rangordner samtidig om 

noget er større eller bedre end andet. Den ordinale skala kan være komparativ eller ikke-

komparativ. Den komparative ordinale skala er kendetegnet ved, at respondenterne, ved afgivelse 

af deres svar, foretager en sammenligning af den målte egenskab med et referencepunkt. Talvær-

dierne indikerer en rangordning, men man kan ikke ud fra værdierne sige noget om, hvor meget 

en respondent foretrækker et forhold frem for de øvrige. Ved den ikke-komparative ordinale skala 

indikerer en højere talværdi, at respondenterne tillægger det nævnte forhold større betydning, men 

det er ikke muligt at sige noget om den absolutte forskel mellem talværdierne. Ordinalskalaen 

giver samme statistiske muligheder som nominalskalaen samt mulighed for at udregne rangorden-

korrelationer. 

 

Intervalskalaen besidder de samme egenskaber som de to ovenstående skaler, og derudover er 

afstanden mellem alle kategorier den samme. Denne egenskab gør det muligt at udregne gennem-

snit, standardafvigelse og andre dataanalyser, som ikke er mulige ved den nominale og ordinale 

skala (Andersen et al., 2009).  

 

Ratio-skalaen har de samme egenskaber som intervalskalaen, men indeholder derudover et fast 

nulpunkt. Dette giver mulighed for at identificere eller klassificere genstande, rangordne objekter, 

mængdeangive og sammenligne intervaller eller forskelle (Ibid.).  

 

5.3.5 ANALYSER AF SPØRGESKEMADATA MED SPSS 

De indsamlede data vil blive behandlet ved hjælp af analyseprogrammet SPSS. Dette program 

giver mulighed for datahåndtering, udarbejdelse af en række statistiske beregninger og analyser, 

samt fungerer som et værktøj til grafisk fremstilling af resultaterne. 

Til besvarelse af opgavens problemstillinger, med dertil hørende hypoteser, udarbejdes frekvens-

tabeller, krydstabeller, realiabilitetsanalyser samt bivariate- og multiple regressionsanalyser. På 

trods af, at analyserne er forskellige i deres kompleksitetsniveau og antallet af inkluderede variab-

le, bør det understreges, at ingen af disse analyser betragtes som værende mere favorable end an-

dre, da analyserne hver især fremstår relevante til at afdække forskellige statistiske sammenhæn-

ge. I det følgende vil der fremgå en teoretisk redegørelse for de anvendte analyseteknikker og 

disses forudsætninger.  

 

Det er valgt at foretage denne redegørelse på nuværende tidspunkt, således at der i det følgende 

analyseafsnit kan fokuseres på at formidle resultaterne på en overskuelig og letforståelig måde. I 

relation hertil bør det nævnes, at de efterfølgende statistiske analyser, som indgår i analyseafsnit-
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tet og dermed besvarelsen af de opstillede hypoteser, alle vil opfylde de specifikke krav for den 

enkelte analyses forudsætninger samt brugbarhed. I opgaven er der taget udgangspunkt i et signi-

fikantniveau på 95 %.  

 

5.3.5.1 FREKVENS- OG KRYDSTABELLER 

For at skabe et overblik over de indsamlede data, vil der blive udarbejdet en række frekvens- og 

krydstabeller. Frekvens- og krydstabeller er begge simple former for databehandling, da de ikke 

stiller krav til variablenes skalaniveau, og de præsenterer resultaterne på en let og overskuelige 

måde (Jensen & Knudsen, 2011).  

 

Frekvenstabeller kan bidrage med en oversigt over svarfordelingen på de enkelte spørgsmål i 

spørgeskemaet. Svarfordelingen præsenteres som rå frekvenser, den procentvise fordeling af tota-

le og valide svar samt den kumulative procentfordeling af de valide svar. Nedenfor er illustreret, 

hvorledes en frekvensfordeling fra SPSS kan se ud. I dette tilfælde ses det, at 59,3% af responden-

terne er kvinder (328 kvinder) og 40,7% er mænd (228 mænd).  

 
Nogle af de anvendte kontinuerte metriske skalaer, såsom alder, indeholder dog et stort antal 

svarkategorier, hvorfor det bliver nødvendigt at rekode de oprindelige værdier til et mindre antal 

kategorier. Denne sammenlægning af de oprindelige værdier reducerer skalaniveauet til ordinal.  

 

Krydstabeller benyttes til at analysere sammenhænge mellem forskellige variable, hvor svarforde-

lingen præsenteres i form af antal observationer samt række-, kolonne- og totalprocenter. Procent-

tallene giver en indikation af, hvorvidt der eksisterer sammenhæng mellem de inkluderede variab-

le. Eksempelvis viser nedenstående tabel fordelingen af henholdsvis kvinder og mænd i tre for-

skellige aldersgrupper.  
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Ved krydstabeller skal der testes for statistisk sikkerhed ved hjælp af en Chi-square test. Denne 

test belyser, hvorvidt der er en uafhængighed eller en afhængighed mellem de forskellige variable 

og skal dermed være med til at sikre, at sammenhængen mellem variablene er statistisk signifi-

kante (Jensen & Knudsen, 2011). Da opgaven tager udgangspunkt i et signifikansniveau på 95 %, 

skal Chi-square værdien være under 0,05, hvormed vi med 95 % sikkerhed kan sige, at der er en 

signifikant sammenhæng mellem de inkluderede variable, og at der dermed ikke er tale om tilfæl-

digheder. 

I nedenstående eksempel er det undersøgt, hvilken sammenhæng, der eksisterer mellem køn og 

alder. Således påvises det, at der med et signifikansniveau på 0,001 eksisterer en sammenhæng 

mellem respondenternes køn og alder.  

 
Cramer’s V måler sammenhængens styrke mellem de inkluderede variable i de enkelte krydsta-

beller. Denne værdi kan variere mellem 0 og 1, hvor en værdi på 0 angiver, at der ikke er sam-

menhæng mellem variablene, mens værdien 1 indikerer en perfekt sammenhæng. Derved gælder, 

at desto tættere værdierne er på 1, des stærkere er sammenhængen mellem variablene. Ud fra ne-

denstående eksempel påvises det, at styrken af sammenhængen mellem køn og aldersgrupper an-

giver en værdi på 0,517 ud fra Cramer’s V, hvorfor sammenhængen mellem de to variable altså 

anses som værende fornuftig. 
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5.3.5.2 REALIABILITETSANALYSE PÅ SAMMENSAT SKALA 

Vi har valgt at benytte reliabilitetsanalyse på sammensat skala, idet mange af de begreber, der 

måles på i besvarelsen af hypoteserne er abstrakte begreber, som på grund af deres kompleksitet 

bedst beskrives med inddragelsen af flere variable. Eksempelvis synes det fordelagtigt at inddrage 

flere spørgsmål, som skal beskrive respondenternes vurdering af, hvorvidt online dating synes 

risikofyldt at anvende. Således inddrages tre spørgsmål, som omhandler, hvorvidt respondenterne 

mener, det er risikofyldt at lægge oplysninger om sig selv på internettet, at have kontakt med folk, 

man ikke kender via internettet, og om de alt i alt mener, det er risikofyldt at benytte online da-

ting. Ved denne analysemetode sikrer man en mere fyldestgørende beskrivelse af de aspekter, som 

er forbundet med et givent begreb. Denne type analyse er desuden med til at øge validiteten og 

reliabiliteten af analysen, da man bruger alle variablene under samme spørgsmål til at forklare 

begrebet.  

 

Til ovenstående formål, kunne vi også have udarbejdet faktoranalyser. Dette er dog fravalgt idet, 

det synes mere relevant at se på forklaringsgraden af den nye variabel, sammenholdt med korrela-

tionsniveauet imellem de forskellige variable. Desuden er det på baggrund af teorien besluttet, 

hvilke variable, der bedst muligt beskriver specifikke begreber, og det synes derfor mere relevant 

at undersøge disse fastlagte sammenhænge, disse variable imellem, fremfor at undersøge eventu-

elle nye sammenhænge blandt øvrige variable.  

 

Beskrivelse af reliabilitetsanalyse på sammensat skala 

Når der foretages en reliabilitetsanalyse på sammensat skala, undersøges i hvor høj grad skalaens 

spørgsmål måler det samme begreb. Til dette benyttes Cronbach’s alpha-analysen, som tester den 

interne konsistens i svarene på skalaens spørgsmål og altså, hvor meget af variansen i skalaen, der 

er fælles for de inkluderede variable. Cronbach’s alpha går fra 0 til 1. Har den standardiserede 

alpha en værdi på over 0,6, anses målingen som værende tilfredsstillende, og målinger på over 0,7 

anses som værende gode. Nedenstående ses en Cronbach’s alpha analyse af de ulemper, som 

respondenterne forbinder med online dating. Tabellen viser, at der med en Cronbach’s alpha på 

0,716 er høj intern konsistens i spørgsmålene, og de dermed med rette kan benyttes til at forme en 

ny sammensat skala. 

 
Derudover undersøger reliabilitetsanalyse korrelationen mellem de enkelte variable. Dette ses i 

kolonnen Corrected Item-Total Correlation, som påviser, hvorvidt korrelationen mellem de enkel-
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te variable og summen af de øvrige variable, alle har værdier på over 0,3. Hvis dette er tilfældet, 

er det et udtryk for, at den pågældende variabel har meget varians tilfælles med de øvrige variable 

i skalaen og derfor er en væsentlig indikator for begrebet, som den sammensatte skala måler. 

Ydermere undersøger reliabilitetsanalysen om korrelationerne for variablene alle er positive, hvil-

ket er et udtryk for, om de valgte variable alle er ensrettede. Er nogle af variablene negativt korre-

lerede med de øvrige variable, bør skalaen for disse værdier vendes ved hjælp af rekoding.  

 

5.3.5.3 BIVARIAT REGRESSIONSANALYSE OG MULTIPEL REGRESSIONSANALYSE 

Regressionsanalyser anvendes til at teste sammenhænge imellem én afhængig interval- eller ra-

tioskaleret variabel og en eller flere uafhængige variable. 

 

Teoretisk redegørelse for analyseteknikkerne 

Den bivariate regressionsanalyse benyttes til at teste hypoteser om kausal sammenhæng imellem 

én afhængig og én uafhængig variabel. Sammenhængen udtrykkes ved ligningen:  ! = ! + !", 

hvor Y er den afhængige variabel, som skal forklares af X, den uafhængige variabel. Eksempelvis 

kan man undersøge, hvilken påvirkning forbrugernes behov (X) har på holdningen til online da-

ting (Y). 

Den multiple regressionsanalyse anvendes derimod til at teste hypoteser om kausal sammenhæng 

mellem én afhængig variabel og flere uafhængige variable. Her kan sammenhængen forklares ved 

liningen:  ! = ! + !!!! + !!!! + … !!"! + !, hvor Y betegner den afhængige variabel, som skal 

forklares af de uafhængige variable Xi (Malhotra et al., 2012). I denne sammenhæng er det ek-

sempelvis muligt at undersøge, hvilken påvirkning værdierne succes (X1), kærlighed (X2) og tryg-

hed (X3) har på holdningen til online dating (Y). 

 

Når man skal gennemføre en multipel regressionsanalyse, findes der to metoder; Enter-metoden 

og Stepwise-metoden. I denne opgave benyttes Enter-metoden og en backward elimination, hvor 

man medtager alle de uafhængige variable fra analysens start og herefter eliminerer efter det hie-

rarkiske princip (Jensen & Knudsen, 2011). 

 

I både bivariat- og multibel regressionsanalyse undersøges korrelationskoefficienten, som indike-

rer korrelationen mellem den afhængige og de(n) uafhængig(e) variable. Denne kan antage en 

værdi mellem -1 og 1 og angiver graden af lineær samvariation. Determinationskoefficienten R 

Square (R2) er et mål for styrken af sammenhængen, som kan opnås ved hjælp af de(n) valgte 

uafhængige variable. Det er således en beskrivelse af, hvor stor del af variationen i Y, der kan 

forklares. En R2 på 50 % - 60 % vil være fordelagtigt til praktiske formål. Adjusted R Square (den 
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justerede R2) angiver et estimat for modellens forklaringsgrad, hvis den anvendes på målpopulati-

onen frem for på stikprøven (Jensen & Knudsen, 2011). Den justerede R2 giver derved et mere 

brugbart resultat, da denne korrigerer R2 i forhold til antal uafhængige variable og stikprøvestør-

relsen. Nedenstående ses et eksempel for sammenhængen mellem, om respondenterne finder det 

samfundsmæssigt acceptabelt at benytte online dating og deres holdning til online dating. Dette 

eksempel viser, at modellen har en forklaringsgrad på 74 %, hvis den anvendes på målpopulatio-

nen.  

 
Endvidere bør der tages højde for værdien af Durbin-Watson, som indikerer problemer med auto-

korrelation, som finder sted, når noget korrelerer med sig selv. Autokorrelation betyder altså, at 

fejl-leddene i datasættet ikke er uafhængige, og der dermed er en afhængighed (eller korrelation) 

mellem forskellige observationer. Dette er tilfældet, hvis Durbin-Watson værdien er mindre end 

1,5 og højere end 2,5 (Jensen & Knudsen, 2011). Ud fra ovenstående eksempel ses det derved, at 

der ikke eksisterer korrelation, da Durbin-Watson værdien er på 1,878.  

 

ANOVA-tabellen, som fremkommer ved regressionsanalyser, påviser hvorvidt sammenhængen er 

signifikant, hvilket er afgørende for, om modellen er brugbar. Da opgaven tager udgangspunkt i et 

signifikansniveau på 95 %, er modellen signifikant, hvis sig. er mindre end 0,05. Nedenstående er 

et udsnit fra analysen af sammenhængen mellem respondenternes accept af online dating og deres 

holdning til online dating. I denne analyse ses det, at modellen er brugbar med et signifikans ni-

veau på 0,000. 

 
Der ses yderligere på regressionskoefficienterne B og β. β koefficienterne betegnes som de stan-

dardiserede koefficienter og anvendes, hvis man vil sammenligne den relative betydning. Jo større 

den absolutte værdi af β-koefficienten er, jo mere indflydelse har den pågældende faktor på Y. Til 

at vurdere, hvilke variable, der har større eller mindre indflydelse, er det muligt at sammenligne 

de absolutte værdier af de respektive β vægte. Β koefficienten bruges til at opstille regressionslig-

ningen og beskriver de enkelte variables betydning i regressionsligningen (Malhotra et al., 2012).  
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De to typer af regressionsanalyser undersøger altså, hvorvidt der er en signifikant sammenhæng 

mellem variablerne, og i så fald, hvor stærk denne sammenhæng er. 

 

Forudsætninger for bivariat- og multipel regressionsanalyse 

Bivariat- og multipel regressionsanalyse bygger på de samme tre grundlæggende antagelser. Des-

uden er der ved multipel regression en ekstra forudsætning, der skal være opfyldt. Nedenstående 

er oplistet forudsætninger for de to typer af regressionsanalyser (Jensen & Knudsen, 2011): 

  

Linearitet. Der skal være en lineær sammenhæng mellem den afhængige variabel Y og de(n) uaf-

hængige variable x(’erne). Hvis denne sammenhæng ikke er lineær, kan der opstå tvivl om tro-

værdigheden af analysen.  

 

Uafhængige og normalfordelte fejlled og konstant varians. Residualerne skal være normalfordelt, 

hvilket kan betragtes ved at belyse analysens histogram.  

 

Ingen alvorlige outliers. En outlier er en respondent, som adskiller sig væsentligt fra datasættets 

andre respondenter. I datasættet skal man derfor være opmærksom på betydelige outliers, som kan 

påvirke analysens resultat. Dette kan afhjælpes ved at slette outliers, men da det netop kan have 

betydning for resultaterne, skal dette teoretisk begrundes.  

 

Ingen multikollinearitet. Denne forudsætning er kun gældende for multipel regressionsanalyse, 

hvor der er risiko for, at der kan opstå multikollinearitet. Multikollinearitet, hvis flere af de uaf-

hængige variable har en indbyrdes afhængighed, hvormed der er for stor korrelation mellem de 

uafhængige variable i modellen. Når denne situation opstår, er det vanskeligt at estimere de enkel-

te variables effekter, fordi de er svære at skille fra hinanden. Et tegn på alvorlig multikollinearitet 

er, at R square er forholdsvis høj, mens de enkelte variablers effektestimater er statistisk insignifi-

kante. Mere formelle mål for graden af multikollinearitet er VIF (Variance Inflation Factor) og 

Tolerance. Tolerance og VIF udtrykker mere eller mindre det samme, da Tolerance udtrykkes ved 
!
!"#

.  Tolerance måler 1 minus R2 for de enkelte uafhængige variable, når disse på skift prædikeres 

af de resterende uafhængige variable. Tolerance kan således antage værdier mellem 0 og 1. Ofte 

sættes den nedre grænse for, hvor lille en Tolerance, man vil tillade ved 0,2. VIF værdien derimod 

må ikke komme over værdien 5. 
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5.3.6 REALIABILITET OG VALIDITET VED KVANTITATIV METODE 

5.3.6.1 RELIABILITET 

Reliabilitet er et udtryk for målingens pålidelighed og dermed et udtryk for, hvor stabile målin-

gerne er, hvilket vil sige, om de er fri for tilfældige fejl. Tilfældige målefejl gør det vanskeligt at 

opnå statistisk signifikans. En væsentlig kilde til målefejl er tvetydige eller uklare formulerin-

ger/ordvalg i spørgsmålene, hvor respondenterne kan være i tvivl omkring meningen med et 

spørgsmål og derfor ”tilfældigt” gætter sig frem til meningen og fortolkningen af spørgsmålet. For 

at mindske tilfældige fejl, bliver der i udformningen af spørgeskemaet anvendt et sprog med sim-

ple og enkle vendinger for at respondenterne ikke kommer i tvivl omkring formuleringen og der-

for ikke svarer tilfældigt. Desuden kan man ved anvendelse af svarkategorier i spørgeskemaet 

mindske tilfældige fejl, hvilket ligeledes vil styrke reliabilitet. Brug af svarkategorier kan ligele-

des lette fortolkningsarbejdet for respondenterne, da det udelukker andre svarmuligheder og re-

spondenterne derfor kun skal fokusere på det enkelte svar. Endnu en væsentlig fejlkilde er tremb-

ling hand, hvor respondenten læser og forstår spørgsmål samt svarkategorierne og agter at svare 

sandfærdigt, men på trods af dette afmærker forkert svarkategori uden selv at bemærke det. Denne 

fejlkilde kan man dog desværre ikke forhindre, og har derfor en negativ påvirkning på reliabilite-

ten. Reliabiliteten er selvsagt højere ved de kvantitative undersøgelser end de kvalitative, da inter-

viewer i større omfang må forventes at påvirke resultaterne ved sidstnævnt dataindsamlingsmeto-

de.  

 

5.3.6.2  VALIDITET 

Validitet er et udtryk for målingernes gyldighed og en indikator for, i hvor høj grad målingerne 

rent faktisk måler det, man har til hensigt at måle. Reliabilitet er selvsagt en forudsætning for op-

nåelsen af valide målinger, idet man ikke kan tale om præcise målinger, hvis disse er præget af 

tilfældigheder (Jensen & Knudsen, 2011).  

 

Som nævnt ovenstående bliver der foretaget en pilottest af spørgeskemaet. Nærmere beskrevet 

bliver spørgeskemaet testet på 6 personer forinden udarbejdelsen af det endelige spørgeskema. 

Hermed får respondenterne mulighed for at stille spørgsmål til elementer, der kan herske tvivl 

omkring, og ligeledes har de mulighed for at komme med forslag til, hvad der bør ændres i spør-

geskemaet. I forbindelse med pilottesten blev der foretaget nogle justeringer i forhold til formule-

ringen af spørgsmål og introtekst. Testgruppen påpegede at følgende spørgsmål var svært at svare 

på, hvis ikke man anvendte online dating; ”Online dating er svært at anvende”, hvorfor dette blev 

ændret til følgende; ”Jeg opfatter online dating som værende svært at anvende”. Det blev yderli-

gere påpeget, at testpersonerne savnede en neutral svarkategori i spørgsmål 7 ”Vurder, hvorvidt 



Kapitel 5 | METODE/EMPIRI 

 

Side 69 | 197 

du mener, det er mest velanset at være i et parforhold eller at være single, i det danske sam-

fund?”, såfremt man anser det at være single og det at være i et parforhold som lige velanset. Da 

vi har valgt at benytte en 6-punkts likert skala er dette dog ikke muligt. Vi har valgt at gå på kom-

promis med dette ene spørgsmål, da det ved de resterende spørgsmål er mest optimalt at ”tvinge” 

respondenterne til at tage stilling og dermed udelade en neutral svarkategori. Vi vurderer ligele-

des, at det er fordelagtigt at respondenterne også ved dette spørgsmål tvinges til at tage stilling. 

Pilottesten er således med til at sikre større validitet i dataene, idet det fremmer, at der måles på 

det som ønskes at måle (Ibid.). 
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Kapitel 6 | ANALYSE 
 

6.1 INDLEDENDE OVERVEJELSER 
Analyseafsnittet inkluderer et indledende afsnit, som indeholder beskrivende statistik for at give 

læseren et indblik i datasættets karakteristika i forhold til sammensætningen af respondenterne. 

Dette afsnit leder videre til en gennemgang af stikprøvens repræsentativitet, hvilket har betydning 

i relation til brugbarheden af analysens resultater. Herefter diskuteres behandlingen af datasættet i 

relation til missing values, renselse af data og lignende, som finder sted inden dataene bruges til 

de videre analyser. Endvidere følger de statistiske analyser, som udarbejdes med henblik på be-

svarelsen af de opstillede hypoteser, hvor resultaterne rapporteres og diskuteres. 

 

6.2 BESKRIVENDE STATISTIK  
Der ønskes at lave en indledende beskrivelse af datasættet for at få et indblik i, hvad der karakteri-

serer dette. Her ses der på stikprøvens sammensætning i forhold til køn, alder, civilstatus, hus-

standsindkomst, bopæl og uddannelsesniveau. Herudover søges der at give et indblik i, hvad re-

spondenterne mener, passer bedst på dem i forhold til online dating.  

 

Som det ses i bilag 16, er fordelingen af køn i undersøgelsen cirka ligeligt fordelt, med 41 % 

mænd og 59 % kvinder. Undersøgelsen er endvidere bestående af en overvægt af respondenter i 

alderssegmenterne 18-27 år og 28-40 år, hvori henholdsvis 47 % og 40 % af respondenterne be-

finder sig. De resterende 13 % af respondenterne tilhører alderssegmentet 40+ år. Der er 46 % af 

respondenterne, der er i et fast forhold, 21 %, der er gift og 33 %, der er single. Undersøges re-

spondenternes indkomst, fordeler disse sig meget ligeligt mellem de fire angivne indkomstklasser, 

hvor den største procentdel, på 38 %, befinder sig i husstandsindkomstklassen 500.000 kr.+ og 

den mindste, på 15 %, befinder sig i husstandsindkomstklassen under 150.000 kr. Det ses yderli-

gere, at 9 % af respondenterne har gjort brug af svarmuligheden ”ved ikke/ønsker ikke at oplyse” 

ved dette spørgsmål. Derudover ses det, at 51,5 % af undersøgelsens respondenter bor i Region 

Hovedstaden, cirka 20 % af respondenterne bor i Region Syddanmark og 20 % i Region Midtjyl-

land, hvorimod kun 2,9 % af respondenterne bor i Region Nordjylland. Endeligt påvises det, at 

størstedelen af respondenterne har gennemført en mellemlang- eller lang videregående uddannelse 

(henholdsvis 32 % og 42 %), hvorimod der kun er 2 %, hvor deres sidste gennemførte uddannelse 

er folkeskole, mellemskole eller realeksamen.  

 

Udover de demografiske baggrundsvariable, som er beskrevet ovenfor, er der i spørgeskemaet 

også spurgt ind til, hvad der passer bedst på respondenterne i forhold til online dating. Som det ses 
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i bilag 16, er der 14 % af respondenterne, der har en eller flere datingprofiler, 33 %, der ville an-

vende online dating, hvis de blev single, 18 % som ikke ville overveje online dating, hvis de blev 

single og 27 %, som ikke overvejer at anvende online dating. Slutteligt er der 9 % af responden-

terne, som overvejer online dating, men som ikke har oprettet en profil. Derved eksisterer der en 

overvægt af respondenter, som enten benytter eller ville overveje at benytte online dating, hvis de 

blev single (56 %).  

 

6.3 STIKPRØVENS REPRÆSENTATIVITET 
Der vil i det følgende afsnit blive undersøgt, hvilke udfordringer, der kan være i forhold til data-

sættes repræsentativitet og generaliserbarhed. I denne sammenhæng vil dette afsnit blive brugt til 

at diskutere, hvorledes vi vil forholde os til eventuel manglende repræsentativitet.  

 

Som beskrevet i det kvantitative metodeafsnit, er der i spørgeskemaundersøgelsen benyttet en 

ikke-tilfældig udvælgelsesmetode/non-probability sampling, idet ikke alle i målgruppen har lige 

stor sandsynlighed for at blive udvalgt til stikprøven. Dette betyder, at det er nødvendigt at være 

påpasselig med at generalisere resultaterne fra de statistiske analyser.  

Idet vi har valgt selv at indsamle dataene til spørgeskemaundersøgelsen, gennem vores netværk, 

er dataene indsamlet via internettet. Dette betyder, at der kan opstå nogle udfordringer ved data-

sættet. Ifølge Danmarks Statistik (Danmarks statistik, 2013) er andelen af danskere mellem 16-74 

år, der har adgang til internettet i deres hjem 93 %, hvilket udelukker de resterende 7 % fra af-

handlingens undersøgelse. Dataindsamlingen er primært baseret på aktiviteter på Facebook, hvor-

for størstedelen af vores data er genereret gennem Facebook. I forlængelse heraf, er det vigtigt at 

pointere, at kun cirka 60 % af den danske befolkning har en Facebook-profil. Ovenstående kom-

plicerer derfor muligheden for at opnå en repræsentativ stikprøve. 

 

For at belyse stikprøvens repræsentativitet yderligere, sammenlignes de indsamlede data omkring 

respondenternes demografi (køn, alder, civilstatus, bopæl, husstandsindkomst og uddannelsesni-

veau) med tal fra Danmarks Statistik (bilag 16). Kriteriet for at indgå i afhandlingens undersøgel-

se er, at respondenten er over 18 år. Danmarks Statistik (2014) giver adgang til demografiske data 

omhandlende Danmarks befolkning. Succeskriteriet for at opnå en repræsentativ fordeling i af-

handlingen, vil således være at komme tættest muligt på den demografiske fordeling som Dan-

marks Statistik påviser.  

Ud fra tallene fra Danmarks Statistik må afhandlingens stikprøve anses som havende en tilnær-

melsesvis repræsentativitet i forhold til målpopulationen. Kønsfordelingen i stikprøven kan med 

en fordeling på 41/59 mod målpopulationens 50/50 anses som værende repræsentativ. I forhold til 
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husstandsindkomsten viser de besvarede data at være meget repræsentative for målpopulationen, 

idet de kun adskiller sig med få procentpoint i forhold til data fra Danmarks Statistik.  

 

Der er dog enkelte faktorer, som adskiller sig fra målpopulationen og derved giver nogle udfor-

dringer i forhold til repræsentativiteten af stikprøven. Der eksisterer en overvægt af personer, som 

bor i Region Hovedstaden samt af personer, som har taget en mellemlang- eller lang uddannelse. 

Desuden er repræsentanter fra alderssegmentet 40+ en smule underrepræsenteret, modsat alders-

segmentet 18-27, som er en smule overrepræsenteret. Disse forskelle fra stikprøven til målpopula-

tionen kan antages at kunne tilskrives den valgte indsamlingsmetode af dataene.  

 

Det er muligt at imødekomme denne manglende repræsentativitet i stikprøven ved hjælp af vægt-

ning. Vægtning er en statistisk procedure, der forsøger at tage højde for datasættes manglende 

repræsentativitet ved at tildele respondenterne forskellige vægte (Malhotra & Birks, 2007). Vægt-

ning skal dog bruges med omhu, idet det kan skabe implikationer i forhold til den statistiske sik-

kerhed af de data, der vægtes. Samtidig med dette, vil man kunne gøre ellers repræsentative para-

metre (herunder kønsfordeling og hustandsindkomstniveau) mindre repræsentative ved at foretage 

en vægtning ud fra eksempelvis alder. Af denne årsag er der i denne afhandling valgt ikke at be-

nytte vægtning i behandlingen af det statistiske datasæt.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit vedkendes begrænsningerne i forhold til datasættes gene-

raliserbarhed og repræsentativitet, hvorfor resultaterne skal bruges med forbehold for dette. Det 

må accepteres, at vores data ikke er fuldkommen repræsentative, og analysen fortsættes med ud-

gangspunkt i denne erkendelse. 

 

6.4 DATABEHANDLING 
Inden de indsamlede data kan analyseres i analyseprogrammet SPSS, er det nødvendigt at rense 

datasættet og foretage visse justeringer, der er med til at øge afhandlingens validitet og reliabilitet.  

 

Der er manuelt tjekket for positionsbias, hvor respondenter for eksempel konsekvent har svaret 

4,4,4,4 ved samtlige spørgsmål.  

Idet der i analysen skal benyttes sammensatte skalaer, er det nødvendigt, at alle variable som skal 

indgå i skalaen, er positivt formuleret i forhold til det, som skalaen skal måle. Der er i spørgeske-

maet valgt at formulere nogle af spørgsmålene negativladet for at sikre, at forståelsen af spørgs-

målene har været højst mulig. Derfor skal disse negativt ladede målevariable vendes om, så de 

afspejler de positivt ladede spørgsmål. Dette gøres ved at vende skalaen, hvorved værdien 1 kon-
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verteres til 6, og 6 konverteres til 1 og så videre. Denne ændring er nødvendig for at undgå nega-

tive loadings i den efterfølgende målemodel. Skalaen vendes for spørgsmålene 6.7-6.9, 10, 12 og 

22.  

 

Afslutningsvis er det nødvendigt at tage stilling til missing values, som i denne analyse er til ste-

de, når en respondent har svaret ”ved ikke”. De steder i spørgeskemaet, hvor respondenterne har 

haft muligheden for at svare ”ved ikke”, er værdierne rekodet til missing value, således at disse 

data ikke indgår i den endelige analyse.  

 

6.5 BESVARELSE AF HYPOTESER 
6.5.1 HOLDNINGS-VARIABEL 

Forbrugernes holdning til online dating fremstår som et mangfoldigt begreb på grund af dets 

kompleksitet og abstraktionsniveau, hvorfor det synes nødvendigt at inddrage flere spørgsmål til 

beskrivelsen af denne variabel. Derved søges det at konstruere én samlet variabel for holdningen 

til online dating ud fra underspørgsmålene i spørgsmål 6. Disse omhandler respondenternes vur-

dering af online dating som værende den mest ideelle, romantiske, praktiske og/eller underhol-

dende måde at finde en partner på, hvorvidt de finder online dating som værende en desperat 

handling, en falliterklæring og/eller en sidste udvej for at finde en partner, samt hvorvidt respon-

denterne mener, at det vil være pinligt at fortælle, hvis de havde fundet/finder sin partner via onli-

ne dating. 

 

For at belyse, hvorvidt man med rette kan komponere de 9 underspørgsmål til én variable, udar-

bejdes en reliabilitetsanalyse, hvormed det undersøges, i hvor høj grad skalaens spørgsmål måler 

det samme begreb. Resultatet fra reliabilitetsanalysen påviser, at de 9 underspørgsmål har meget 

varians til fælles, hvorfor vi med rette kan konstruere én samlet variabel på baggrund af disse. 

Denne variabel vil indgå i en række af de følgende analyser til besvarelsen af de opstillede hypo-

teser. Variablen vil herefter blive omtalt som holdnings-variablen.  

 

6.5.2 HYPOTESE 1 

H1: Individets kulturelle påvirkning har indflydelse på de holdninger, der dannes til online dating. 

 

De tre analyseniveauer i Edgar Scheins kulturanalyse benyttes i det følgende til besvarelse af hy-

potese 1. 
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Til at belyse de forskellige elementer af teorien er der blevet foretaget en række frekvenstabeller 

og regressionsanalyser. Frekvenstabellerne er blevet udarbejdet med det formål at opnå indsigt i 

respondenternes samlede vurdering af en række områder inden for emnet. Endvidere fremstår 

regressionsanalyserne anvendelige til at afklare, hvorvidt der med rette kan siges at være en signi-

fikant sammenhæng mellem en række områder i relation til online dating og respondenternes 

holdning til online dating. I regressionsanalyserne er den konstruerede holdnings-variabel anvendt 

som den afhængige variabel (Y).   

 

6.5.2.1 GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER – ONLINE DATING GENERELT 

De grundlæggende antagelser beskrives som værende de dybdegående, fundamentale træk ved 

kulturen. En analyse af den konstruerede holdnings-variabel påviser, at 20 % af respondenterne 

generelt har en negativ ladet holdning til online dating, mens de resterende 80 % af respondenter-

ne har en overvejende positiv holdning til online dating.  

 

På baggrund af de kvantitative undersøgelser kan det konkluderes, at hele 92,5 % af responden-

terne mener, at online dating er samfundsmæssigt acceptabelt i Danmark. Desuden viser en re-

gressionsanalyse, at jo mere man mener, det er samfundsmæssigst acceptabelt at anvende online 

dating, jo mere positiv holdning har man til denne aktivitet. Endvidere fastslår en række frekvens-

tabeller, at 90,2 % af respondenterne anser online dating som en god, praktisk mulighed for at 

finde en partner, og 72,9 % af respondenterne anser online dating som en underholdende måde at 

finde en partner på. Yderligere mener 86,2 % af respondenterne, at online dating tilbyder en god 

mulighed for at holde sig aktiv på datingmarkedet. Via udarbejdede regressionsanalyser viser da-

taene yderligere, at jo mere enige respondenterne er i, at online dating er praktisk, underholdende 

samt anses som en aktiv anvendelsesmulighed, jo mere positive holdninger har de til online da-

ting.  

 

Dog påviser dataene samtidig, at 67,6 % af respondenterne ikke anser online dating som den mest 

ideelle måde at finde en partner på, og 85,8 % anser online dating som værende en uromantisk 

måde at finde en partner på. Også her påviser udarbejdede regressionsanalyser, at der er en sam-

menhæng, som understreger, at jo mindre ideel og jo mindre romantisk respondenterne finder 

online dating, jo mere negativprægede holdninger har de til denne service.  Ydermere vurderer 

66,9 % af respondenterne, at en væsentlig ulempe ved online dating er, at det er et utroværdigt 

medie. 
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På trods af, at online dating ifølge undersøgelsen ikke kan betegnes som den mest optimale måde 

at møde en partner på, synes servicen ikke at være direkte tabuiseret i henhold til respondenternes 

besvarelser. Kun 8,5 % af respondenterne giver udtryk for, at de forbinder brugen af online dating 

som en decideret falliterklæring og 18,1 % anser anvendelsen af online dating som værende en 

desperat handling, mens de resterende 81,9 % af respondenterne ikke er enige i dette udsagn. 

Endvidere vurderer 35 % af respondenterne online dating som værende den sidste udvej for at 

finde en partner, mens de resterende 65 % dog ikke er enige i dette. Regressionsanalyser viser 

yderligere, at jo mindre respondenterne vurderer, at online dating anses som en sidste udvej, en 

desperat handling samt en falliterklæring, jo mere positiv holdning har respondenterne til online 

dating. I relation hertil finder størstedelen af respondenterne det ikke pinligt at fortælle andre, hvis 

de havde fundet/finder deres partner via online dating, mens kun 20,2 % ville finde det ømtåleligt 

at fortælle til andre. Igen ses der en signifikant sammenhæng i henhold til, at desto mindre man 

mener, det er pinligt at fortælle til andre, des mere positiv holdning har respondenterne til online 

dating.  

 

Generelt viser dataene altså, at respondenterne har en positiv holdning til online dating. I relation 

hertil påviser de kvalitative studier, at forskellige aldersgrupper har forskellige holdninger til onli-

ne dating. Dataene fra de kvantitative studier påviser, at alle aldersgrupper har en positiv holdning 

til online dating, dog er der en markant større andel af det mellemste alderssegment (28-40 år) og 

det ældste alderssegment (41+ år), som har positive holdninger til online dating i forhold til det 

yngste segment (18-27 år).  

 

6.5.2.2 GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER – SINGLE VS. PARFORHOLD 

Vi har med spørgsmål 7 ”tvunget” respondenterne til at vurdere, hvorvidt de mener, det er mest 

velanset at være i et parforhold eller single i det danske samfund. Her er respondenterne altså ikke 

blevet givet en neutral svarmulighed. De indsamlede data viser, at 95,8 % af respondenterne me-

ner, det er mere velanset at være i et parforhold frem for at være single, mens kun 4,2 % mener, 

det er mere velanset at være single fremfor at være i et parforhold. Dog bør det nævnes at 53 % af 

respondenterne vurderer, at det er overvejende mere velanset at være i et parforhold frem for at 

være single og dermed den svarkategori, som er tættest på middel, hvilket kan indikere, at flertal-

let ikke nødvendigvis finder det mere velanset at have den ene civilstatus frem for den anden, men 

hvis de absolut skal vælge, så vurderer de, at parforhold er mere velanset.  

Yderligere viser en krydstabel over spørgsmål 7 og holdnings-variablen, at 83,5 % af de respon-

denter, som mener, at det er mere velanset at være i et parforhold har en positiv holdning til online 

dating, mens kun 16,5 % af disse respondenter har en negativ holdning til online dating.  
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6.5.2.3 VÆRDIER 

Resultatformidlingen af de kvalitative studier viser, at værdierne troværdighed, tryghed, godt hel-

bred, parforhold, et godt liv, god familie og venner, være glad for sit arbejde, impulsivitet, humor, 

socialt samvær, frihed, selvstændighed samt kærlighed har størst betydning for informanterne. 

Disse værdier er blevet undersøgt yderligere via den kvantitative undersøgelse. Dataene herfra 

påviser, at 71 % af respondenterne prioriterer værdien kærlighed som en af de tre vigtigste værdi-

er. Endvidere mener 50 % af respondenterne, at godt helbred er en af de tre vigtigste værdier, og 

41 % af respondenterne udpeger socialt samvær, som en af de tre vigtigste værdier for dem. I den 

modsatte ende af skalaen findes værdierne sikkerhed, succes og anerkendelse, hvor kun henholds-

vis 8 %, 21 % og 24 % af respondenterne vurderer disse som en af de tre vigtigste værdier i deres 

dagligdag.  

Efterfølgende er der foretaget en række regressionsanalyser for at undersøge, hvorvidt forskellige 

værdier leder til en enten negativ eller positiv holdning til online dating. På trods af flere forskel-

lige analyser, tegner der sig ikke nogen klar tendens, hvorfor respondenternes prioriterede værdier 

ikke menes at have nogen indflydelse på deres holdninger til online dating.  

 

6.5.2.4 ARTEFAKTER 

Artefakter, som er det sidste kulturniveau, omfatter ethvert fysisk eller verbalt identificerbart ele-

ment i kulturen som eksempelvis sprog, teknologi, vaner og rutiner. Tal fra Danmarks Statistik 

påviser, at 93 % af den danske befolkning i 2013 havde adgang til internettet fra hjemmet. Der-

med vurderes det, at teknologien muliggør anvendelsen af online dating. Desuden viser en rapport 

fra FDIM fra 2012 en klar tendens af, at danskerne bruger mere og mere tid på internettet, og at 

det er det næstmest anvendte medie blandt befolkningen, kun overgået af fjernsynet. Rapporten 

viser yderligere, at 3 % af danskernes tidsforbrug på internettet er dedikeret til dating.  

 

6.5.2.5 DELKONKLUSION 

I henhold til de grundlæggende antagelser påviser analysen altså, at størstedelen af respondenter-

ne mener, at online dating er samfundsmæssigt acceptabelt, og at det er praktisk, underholdende 

såvel som en aktiv anvendelsesmulighed. Dog anses online dating ikke som værende den mest 

ideelle måde og heller ikke som en romantisk måde at finde en partner på. Desuden opfattes onli-

ne dating som et utroværdigt medie. Endvidere anses anvendelsen af online dating ikke som væ-

rende en falliterklæring, desperat handling eller som en sidste udvej for at finde en partner. Via 

regressionsanalyser påvises en signifikant sammenhæng mellem samtlige parametre og respon-

denternes holdning til online dating. Heriblandt, at jo mere respondenterne vurderer online dating 

som værende samfundsmæssigt acceptabelt, jo mere positiv holdning har de til online dating. 
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Endvidere fastslår dataene, at størstedelen af de respondenter, som mener, at det er mest velanset 

at være i et parforhold frem for at være single, har en positiv holdning til online dating.  

 

I henhold til artefakterne, så vurderes det ud fra en række statistikker, at det er en væsentlig del af 

den danske kultur, at man som individ er online. Hele 93 % af befolkningen har adgang til inter-

nettet hjemmefra, hvilket er med til at påvirke forbrugernes mulighed for at anvende online dating 

i en positiv retning.  

 

Dog påviser analyserne samtidig, at der ikke er nogen signifikant sammenhæng mellem respon-

denternes værdier og holdningen til online dating.   

 

Alt i alt må vi derfor konkludere at de grundlæggende antagelser samt artefakterne påvirker 

holdningsdannelsen til online dating, hvilket støtter op om H1. Kun et enkelt niveau af kulturana-

lysen, værdier, påviser ikke nogen sammenhæng i henhold til holdningsdannelsen. Alligevel må 

det overordnet set udledes, at kulturen altså har en indflydelse på de holdninger, der dannes til 

online dating, hvormed H1 bekræftes.  

 

6.5.3 HYPOTESE 2 

H2: Accepten af, og dermed holdningen til, online dating afhænger af selve innovationen, kom-

munikationskanaler, tidsperspektivet samt det sociale system. 

 

Til besvarelsen af hypotese 2 undersøges, hvorledes de fire elementer; selve innovationen, kom-

munikationskanaler, tidsperspektivet samt det sociale system kan påvirke accepten og dermed 

holdningen til online dating. De fire elementer består af en række variable, som ifølge teorien er 

beskrivende for hvert enkelt element.  

 

For at besvare H2 benyttes en multipel regressionsanalyse, idet denne analyseform kan give et 

indtryk af, hvor stor en påvirkning hvert element har på holdningen til online dating. Forud for 

regressionsanalysen vil der blive foretaget reliabilitetsanalyser for de enkelte variable, som tilhø-

rer et af de fire elementer. Dette gøres for at sikre en høj validitet i analysen.  

Der er i besvarelsen af hypotese 2 valgt kun at foretage én samlet multipel regressionsanalyse, 

hvori alle variable indgår. Ved at inddrage variablene, som er beskrivende for selve innovationen, 

kommunikationskanaler, tidsdimensionen og det sociale system, er det således muligt at belyse de 

forskellige variables relative påvirkning på holdnings-variablen, når de bliver influeret af hinan-

den. Idet vi søger at illustrere, hvorledes accepten af online dating spredes i det danske samfund, 
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er det relevant at inddrage alle variable samtidig, da dette giver det mest realistiske billede af 

holdningen til online dating i samfundet. 

 

Der er udarbejdet en multipel regressionsanalyse med alle variablene, som påviser nedenstående 

sammenhæng mellem de forskellige variable (X) og holdnings-variablen (Y).  

! = 1,855 + 0,212! + 0,162! − 0,234! + 0,192! + 0,1! + 0,011! + 0,176! 

• Forenelighed (0,212x) 

• Synlighed (0,162x) 

• Kommunikationskanaler (-0,234x) 

• Negative konsekvenser (0,192x) 

• Den relative fordel (0,1) 

• Kompleksitet (0,011x) 

• Opinionsledere (0,176x) 

 

Som det ses af nedenstående figur, er holdningen til online dating samlet set påvirket i en positiv 

retning, jo større accepten af online dating er. Figuren viser ligeledes, at når de forskellige ele-

menter vurderes til at have stor indflydelse på respondenterne (X = 6), vil holdningen til online 

dating være meget positiv (Y = 5,6). Modsat vil holdningen til online dating være overvejende 

negativ (Y = 1,9), når de forskellige elementer vurderes til ikke at have nogen indflydelse (X = 0).  

 

 
Figur 6: Respondenternes vurdering af de inkluderede variable 
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Sammenhængen som fremgår af den multiple regressionsanalyse vil blive uddybet nedenstående, 

hvor hvert element og de dertilhørende variable belyses.  

 

6.5.3.1 INNOVATIONEN 

Som beskrevet i teoriafsnittet er der fem karakteristika, som har betydning for, med hvilken ha-

stighed en innovation trænger ind på markedet. Således beskrives i det følgende, hvorledes disse 

fem karakteristika har indflydelse på holdnings-variablen.  

 

Den relative fordel 

I henhold til variablen den relative fordel belyses respondenternes vurdering af de relative fordele 

ved online dating. Ifølge Rogers teori om diffusion af innovationer, vil innovationen hurtigere 

blive integreret i samfundet, jo større positiv opfattelse individet har af innovationens relative 

fordele. 

 

Til at belyse den relative fordel anvendes spørgsmål 21. Dette spørgsmål belyser respondenternes 

vurdering af en række fordele ved online dating. Idet den relative fordel indgår som en variabel i 

den multiple regressionsanalyse er det nødvendigt at forholde sig til, hvorvidt der kan opstå mul-

tikollenaritet i henhold til de øvrige variable. I den kommende analyse af variablens konsekven-

ser, som indgår i elementet omhandlende det sociale system, inkluderes spørgsmål 21 såvel som 

spørgsmål 22, som omhandler henholdsvis respondenternes vurderede fordele og ulemper ved 

online dating. I henhold til disse to spørgsmål er der flere af de tilhørende underspørgsmål, som 

belyser det samme; spørgsmål 21.4 og 22.5 beskriver begge tidsaspektet ved online dating, 

spørgsmål 21.6 og 22.2 beskriver begge fysisk kontakt eller mangel på samme ved online dating, 

og spørgsmål 21.7 og 22.7 omhandler begge det monetære aspekt ved online dating. For at mind-

ske sandsynligheden for multikollenaritet mellem disse spørgsmål, fjernes spørgsmål 21.4, 21.6 

og 21.7 fra den nye sammensatte skala for variablen den relative fordel. Den nye sammensatte 

skala for den relative fordel består således af spørgsmål 21.1, 21.2, 21.3 og 21.5.  

 

Som det ses i ovenstående ligning, har den relative fordel en positiv påvirkning på holdnings-

variablen på 0,1x. Dette betyder, at jo større betydning respondenterne tillægger de relative forde-

le ved online dating, jo mere positiv holdning har de til denne service.  

 

Forenelighed 

Teorien omhandlende forenelighed påpeger, hvorledes individers tidligere oplevelser, eksisteren-

de behov samt værdier harmonerer med den givne innovation. Derved er det centralt for analysen 
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af forenelighed at undersøge, hvorvidt respondenterne har tidligere oplevelser med online dating, 

om de har et eksisterende behov for online dating og om deres værdier harmonerer med denne 

service. Dette undersøges ved hjælp af spørgsmål 11, som inkluderer spørgsmål omhandlende, 

hvorvidt respondenterne har været i kontakt med fremmede personer via sociale medier og/eller 

online dating, hvorvidt deres værdier harmonerer med anvendelsen af online dating, samt hvorvidt 

deres behov kan tilfredsstilles ved hjælp af online dating. Ved at konstruere en sammensat skala 

ud fra underspørgsmålene i spørgsmål 11, er det muligt at afdække variablen forenelighed.  

 

Som det ses af figur 6 har forenelighed den største positive indflydelse på holdnings-variablen, og 

det har derved stor betydning, at respondenternes værdier, behov og oplevelser stemmer overens 

med online dating. Ud fra ovenstående ligning ses det ligeledes, at forenelighed påvirker hold-

nings-variablen med 0,212x, hvorfor holdningen til online dating stiger med 1,3, når der eksisterer 

stor forenelighed (X = 6). 

 

Kompleksitet 

Ved analysen af kompleksitet ses der på, om online dating opfattes som værende svær at benytte. 

Som beskrevet i teoriafsnittet vil ideer, der er nemme at forstå, ofte blive implementeret hurtigere 

i et samfund end de innovationer, som kræver, at forbrugerne først skal udvikle nye færdigheder 

og forståelser (Rogers, 1995).  

Til at beskrive kompleksitet benyttes spørgsmål 10, idet dette spørgsmål undersøger sværhedsgra-

den ved at anvende online dating.  

Som det fremgår i figur 6 og ovenstående regressionsligning, har kompleksiteten af online dating 

stort set ingen indflydelse på holdnings-variablen, idet den har en påvirkning på 0,011x.  

 

Synlighed 

Ved analysen af synlighed ses der på, om online datings kendetegn og fordele kan observeres af 

andre. Ifølge Rogers (1995) øges sandsynligheden for, at individer vil benytte en innovation, jo 

tydeligere resultaterne ved at benytte innovationen er.  

Således anvendes spørgsmål 15, hvor de tilhørende underspørgsmål tilsammen menes at kunne 

beskrive, hvor synligt online dating er, både i forbrugernes omgangskreds og i medierne. 

Som det ses af ovenstående regressionsligning, påvirker synlighed holdnings-variablen med 

0,162x i en positiv retning. Dette betyder, at hvis online dating er meget synligt (X = 6) i det dan-

ske samfund, vil holdningen til online dating påvirkes med +1. Disse resultater bakkes ligeledes 

op af resultaterne fra de kvalitative undersøgelser, som viste, at både referencegrupper og medi-

erne er med til at påvirke informanternes holdning til online dating.  
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6.5.3.2 KOMMUNIKATIONSKANALER 

Et af de centrale elementer i diffusionsprocessen er, at informationen om innovationen bliver vide-

regivet. Derfor synes det væsentligt at se på, hvor meget respondenterne påvirkes af massemedier 

og referencegrupper.  

Til dette formål benyttes spørgsmål 15-17, idet disse spørgsmål tilsammen beskriver både effek-

ten af WOM, samt effekten af massemedierne på respondenternes holdning til online dating.  

 

Som det påvises i figur 6 har kommunikationskanalerne en relativt stor, negativ påvirkning på 

holdnings-variablen (-0,234x). Dette betyder i praksis, at jo mere man påvirkes af kommunikati-

onskanaler – herunder medier og omgangskreds - jo mere negativ holdning har man til online 

dating.  

Denne sammenhæng harmonerer med teorier omhandlende WOM, idet teorier siger, at forbrugere 

påvirkes mere af negativ WOM end af positiv omtale og kommentarer (Solomon, 2013). Studier 

har ligeledes vist, at når forbrugere overvejer at benytte et nyt produkt (en innovation), vil de læg-

ge mere mærke til den negative information end til den positive, samtidig med, at de er mere til-

bøjelige til at viderefortælle negative oplevelser end positive (Solomon, 2013). 

 

6.5.3.3 TIDSDIMENSIONEN 

Til at udtrykke den relative hastighed af spredningen af online dating benyttes spørgsmål 14, da 

dette spørgsmål netop undersøger, hvornår respondenterne begyndte at acceptere anvendelsen af 

online dating. For at få en dybere indsigt i, hvor mange respondenter, der har taget online dating 

til sig i forskellige perioder, er der foretaget en frekvenstabel over spørgsmål 14, som ses neden-

for. 

 
Tabel 3: Tidsdimensionen 

 

Som det ses af ovenstående tabel er der 33,1 % af respondenterne, som altid har accepteret brugen 

af online dating. De kvalitative studier viser dog, at dette billede godt kan være en smugle mere 

nuanceret, når man spørger dybere ind til respondenternes accept. Samtidig med dette, har man 

som menneske en tendens til at overdrive egne holdninger i en mere social acceptabel retning 

(Lee & Sargeant, 2011), hvilket igen underbygger, at der umiddelbart er færre end 33,1 %, der 

altid har accepteret brugen af online dating.   
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Dog påviser ovenstående tabel yderligere, at det kun er 3,4 % af målgruppen, som ikke accepterer 

brugen af online dating i dag, og derved må accepten af online dating generelt anses som værende 

høj. 

 

Da det vurderes at være mest hensigtsmæssigt at måle på tidsdimensionen ud fra spørgsmål 14, 

som er et spørgsmål stillet på ordinal skala, er det ikke muligt at medtage denne variabel i den 

multiple regressionsanalyse.  

 

6.5.3.4 DET SOCIALE SYSTEM 

Det sociale system kan i denne kontekst defineres som værende det danske samfund. Spredningen 

af online dating påvirkes af strukturen i det sociale system på fire forskellige områder. Sprednin-

gen påvirkes af de eksisterende normer i samfundet, af opinionsledere, af innovationsbeslutnin-

gerne og af de konsekvenser, som online dating medfører.   

 

Normer 

Idet det ikke er muligt at afgøre, hvorvidt det at være i et parforhold eller det at være single har en 

mere positiv karakter end det andet, er det ikke muligt at medtage denne variable i den multiple 

regressionsanalyse. Dette skyldes, at vi ikke kan bedømme, hvorledes denne skala bliver positiv 

rettet i forhold til holdnings-variablen. I stedet er der foretaget en frekvenstabel for at belyse, 

hvordan respondenterne fordeler sig.  

Som beskrevet i den indledende kulturanalyse, skal respondenterne i spørgsmål 7 angive, hvorvidt 

de mener, det er mest velanset at være i et parforhold eller single i det danske samfund. I dette 

spørgsmål ”tvinger” vi respondenterne til at tage stilling. Dataene viser, at 95,8 % af responden-

terne mener, at det er mere velanset at være i et parforhold frem for at være single i det danske 

samfund. Som nævnt i kulturanalysen bør man dog medtage i sine overvejelser, at 53 % af re-

spondenterne har valgt svarmuligheden: overvejende mere velanset at være i et parforhold frem 

for at være single, og dermed den svarkategori, som er tættest på middel. Dette kan være et udtryk 

for, at nogle af respondenterne har en overvejende neutral holdning til spørgsmålet. Dog giver det 

en vis indsigt, at de vælger parforholdet, når de tvinges til at vælge.  

 

Ved at lave en krydstabel over spørgsmål 7 og holdnings-variablen, ses det, at 83,5 % af de re-

spondenter, som mener, at det er overvejende mere velanset at være i et parforhold, ligeledes har 

en positiv holdning til online dating.  
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Dermed synes der at være en tendens mod, at samfundets norm om, at det er mere velanset at væ-

re i et parforhold, har en indflydelse på den holdning, der dannes til online dating.  

 

Opinionsleder   

Opinionsledere kan ligeledes have betydning for accepten af online dating i det sociale system, 

idet opinionsledere kan influere systemets medlemmer. Analysen af opinionsledere er foretaget på 

baggrund af spørgsmål 18, da dette spørgsmål undersøger, i hvor høj grad respondenterne vil an-

befale online dating til andre.  

Som det ses i regressionsligningen og figur 6, er påvirkningen fra opinionsledere på holdningen til 

online dating positiv og har en påvirkning på 0,176x. Derved har respondenterne en mere positiv 

holdning til online dating, hvis de er fortalere for online dating.  

 

Innovationsbeslutninger 

Ifølge Rogers (1995) vil den type af innovationsbeslutninger, der eksisterer i et socialt system 

have indflydelse på spredningen af en innovation. Der er i denne opgave valgt at fokusere på de 

valgfri innovationsbeslutninger, som er en individuel beslutningsproces og på de kollektive inno-

vationsbeslutninger, som derimod er beslutninger, der træffes ud fra en fælles konsensus blandt 

medlemmerne af systemet. Til at undersøge, hvilken type beslutninger, der træffes omhandlende 

online dating i det danske samfund, er spørgsmål 19 blevet stillet (bilag 14).  

Ud fra en frekvenstabel påvises det, at 84,8 % af beslutningerne om at anvende online dating er 

foretaget på baggrund af individuelle overvejelser.  

 

Idet det på samme måde som ved normer ikke er muligt at vurdere, hvorvidt den ene type beslut-

ning er mere positiv end den anden, kan denne variabel heller ikke medtages i den endelige multi-

ple regressionsanalyse over accepten af online dating. Der er i stedet udarbejdet en bivariat re-

gressionsanalyse. Denne viser dog, at der ikke er nogen sammenhæng mellem holdningen til onli-

ne dating, og hvordan man træffer sine beslutninger. 

 

Konsekvenser ved innovationen 

Ved analysen af konsekvenserne ved online dating, ses der på både fordele og ulemper i henhold 

til online dating, hvormed spørgsmål 21 og 22 anvendes. Spørgsmålene skal tilsammen illustrere 

de tre klassifikationer, som teorien omkring konsekvenser indeholder – herunder om konsekven-

serne er ønsket, direkte og forventede.  
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Da de variable, som er beskrivende for den relative fordel og fordelene ved online dating er de 

samme, er det valgt kun at medtage den sammensatte skala for den relative fordel i regressions-

analysen. Variablen den relative fordel er altså også et udtryk for fordelene ved online dating og 

kan betegnes som de positive konsekvenser. 

 

Der er yderligere konstrueret en sammensat skala ud fra underspørgsmålene i spørgsmål 22 for at 

afdække ulemperne ved online dating. Disse betegnes som de negative konsekvenser.  

 

Det ses i regressionsligningen, at såvel de negative konsekvenser som de positive konsekvenser 

har en positiv påvirkning på holdnings-variablen. De negative konsekvenser har en påvirkning på 

0,192x, og de positive konsekvenser har en påvirkning på 0,1x. Dette betyder, at de negative kon-

sekvenser har en næsten dobbelt så stor påvirkning på holdnings-variablen, som de positive kon-

sekvenser.  

 

Delkonklusion 

Overordnet set kan det konkluderes, at spredningen af online dating har en stor, positiv påvirkning 

på holdningen til online dating. Det ses, at de variable, der tilhører selve innovationen, som indgår 

i den multiple regressionsanalyse, alle har en positiv påvirkning på holdnings-variablen. Forene-

lighed har den største påvirkning på 0,212x, hvorimod kompleksitet (0,011x), den relative fordel 

(positive konsekvenser) (0,1x) og synlighed (0,162x) ikke har så stor indflydelse på holdningen til 

online dating. 

Den største påvirkning på holdnings-variablen er kommunikationskanalerne. Disse har en negativ 

påvirkning på -0,234x. Dette kan skyldes, at forbrugere påvirkes mere af negativ WOM end af 

positiv WOM.  

 

Ligeledes påviser analyser i henhold til tidsdimensionen, at den danske befolkning bevæger sig 

mod en holdning, der er mere accepterende overfor online dating. 

 

Analyserne i relation til det sociale system viser, at de eksisterende normer har indflydelse på 

befolkningens holdning til online dating. Ud fra regressionsanalysen ses det ligeledes, at opinions-

ledere (0,176x) og de opfattede konsekvenser har en positiv påvirkning på holdning-variablen. I 

denne sammenhæng skal det dog nævnes at de negative konsekvenser (0,192x) har en dobbelt så 

stor indflydelse på holdningsvariablen som de positive konsekvenser (0,1x). 

Endeligt ses det, at den type innovationsbeslutning respondenterne træffer omhandlende online 

dating ikke har nogen indflydelse på holdningen til online dating.  
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Ud fra ovenstående kan det derved konkluderes, at accepten af online dating afhænger af selve 

innovationen, kommunikationskanaler, tidsperspektivet samt det sociale system, hvorfor hypotese 

2 kan bekræftes. 

 

6.5.4 HYPOTESE 3 

H3: Individets sociale behov er en motivator for forbrugeren til at benytte online dating. 

 

Til besvarelse af hypotese 3 anvendes teori omhandlende Abraham Maslows behovsteori. Teorien 

kan være med til at afdække individers behov for at finde kærligheden og skabe sociale relationer 

eller mangel på samme og således skabe en forståelse for, hvorvidt disse behov motiverer forbru-

gerne til anvendelse af online dating. Derudover kan teorien være med til at generere indsigt i de 

forbruger-responser, som indtræffer, hvis et eller flere behov ikke tilfredsstilles.  

 

6.5.4.1 FEM FORSKELLIGE SOCIALE BEHOV  

Der er udarbejdet en række frekvenstabeller over de indsamlede kvantitative data, som påviser, at 

respondenterne generelt har angivet, at de har et stort socialt behov. Mere specifikt viser dataene, 

at hele 92,8 % af respondenterne vurderer, at de har et stort behov for socialt samvær med deres 

venner. Herefter følger behovet for samvær med familien, behov for kontakt med andre menne-

sker og behov for at tilhøre et fællesskab, hvor henholdsvis 83,5 %, 82,1 % og 80,8 % af respon-

denterne har angivet, at de har et stort behov for disse faktorer. Endeligt har 73,5 % af responden-

terne angivet, at de har et stort behov for at være i et parforhold. Tabel 4 nedenfor viser respon-

denternes samlede vurdering af de sociale behov.  

 
Tabel 4: Social behov 

 

Årsagen til, at det største behov blandt respondenterne er socialt samvær med venner, kan skyldes 

en overvægt af respondenter i det yngste alderssegment (18-27 år). Havde der derimod være et 

større antal respondenter i de ældre alderssegmenter (28-40 år og 41+ år) kan det tænkes, at ten-

densen ville have været en anden, hvor behovet for samvær med familien og det at være i et par-

forhold måske ville vægtes højere.  

 



Kapitel 6 | ANALYSE 

Side 86 | 197 

Sociale behov og holdningsdannelse  

For at undersøge, hvorvidt de sociale behov har indflydelse på respondenternes holdningsdannelse 

foretages en bivariat regressionsanalyse. Forud for regressionsanalysen udarbejdes en reliabilitets-

analyse for spørgsmål 20 omhandlende respondenternes sociale behov. I den kvantitative under-

søgelse er de sociale behov blevet undersøgt via fem forskellige behov, som er listet ovenstående. 

Ud fra resultatformidlingen af de kvalitative studier samt Maslows's behovsteori, menes disse fem 

enkeltstående behov samlet set at kunne generere et udtryk for forbrugernes overordnede sociale 

behov.  

 

Reliabilitetsanalysen for spørgsmål 20 påviser, at Cronbach’s alpha for den standardiserede al-

pha er på 0,716, hvilket betyder, at de anvendte variable tilsammen forklarer 72 % af variablen 

socialt behov, hvilket er tilfredsstillende. Således kan underspørgsmålene i spørgsmål 20 med 

rette konstrueres til en sammensat skala.  

 

Med den nye sammensatte skala for socialt behov er der foretaget en bivariat regressionsanalyse i 

forhold til holdnings-variablen. Resultatet af analysen er dog ikke signifikant med en værdi på 

0,194, hvormed det bekræftes, at modellen er uden forklaringsgrad. Derved kan der ikke siges at 

være nogen sammenhæng mellem respondenternes sociale behov og deres holdning til online 

dating.  

 

For at nuancere ovenstående resultat og opnå en dybere forståelse for eventuelle underliggende 

sammenhænge foretages en række regressionsanalyser for hvert af de fem belyste behov og hold-

nings-variablen. Dette gøres med det formål at undersøge, hvilke individuelle sociale behov, der 

eventuelt leder til en positiv eller negativ holdning til online dating.  

 

De udførte regressionsanalyser fastslår, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem hold-

nings-variablen og de fire førstmålte behov (kontakt med andre mennesker, tilhøre et fællesskab, 

socialt samvær med familie samt socialt samvær med venner). Således fremstår disse fire sociale 

behov uden forklaringsgrad i forhold til holdnings-variablen. Derimod påviser regressionsanaly-

sen for det femte sociale behov, at være i et parhold, en signifikant sammenhæng i forhold til 

holdnings-variablen med en signifikant værdi på 0,043. Dog indikerer en R square værdi på 0,010 

og en adjusted R square værdi på 0,007 en meget lille forklaringsgrad. I praksis betyder dette, at 

man med den uafhængige variabel (behovet for at være i et parforhold) forklarer 0,7 % af variati-

onen i Y (holdninger til online dating), hvilket ikke er tilfredsstillende. På baggrund af dette, kan 
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vi ikke konkludere, at der er en sammenhæng mellem respondenternes behov for at være i et par-

forhold og deres holdning til online dating.  

 

Delkonklusion  

Som følge af de foretagne analyser ses der altså ikke nogen signifikant sammenhæng med den 

sammensatte faktor for respondenternes sociale behov og holdnings-variablen. Dermed synes 

variablen for socialt behov ikke at have indflydelse på respondenternes holdninger til online da-

ting. Belyses endvidere hvert af de individuelle sociale behov, kan det konstateres, at behovet for 

at være i et parforhold, som det eneste, viser en sammenhæng i forhold til respondenternes hold-

ning til online dating. Dog kan denne sammenhæng kun forklare 0,7 % af målpopulationen, hvor-

for resultaterne ikke er brugbare. Dermed kan hverken den samlede faktor for socialt behov eller 

de individuelle, sociale behov forklare forbrugernes holdningsdannelse til online dating. Hypotese 

3 afkræftes.      

 

6.5.4.2 MASLOWS FRUSTRATIONSBEGREB 

I henhold til frustrationsbegrebet, fremsat af Maslow, påviser de kvalitative studier en tendens i 

retningen af, at de singlepersoner som ønsker at finde sig en partner, også er de informanter, som 

er fortalere for anvendelsen af online dating. Det modsatte er gældende for de singlepersoner, som 

ikke har et stærkt ønske om at finde en partner, som har mere negativprægede holdninger til onli-

ne dating. I relation hertil synes det relevant at foretage en lignende analyse via det kvantitative 

datamateriale. Det må i denne sammenhæng antages, at de singlepersoner, som har tilkendegivet, 

at de har et stort behov for at være i et parforhold, må opleve en frustrationstilstand som følge af 

ikke at kunne få dækket et centralt behov.   

 

Der er altså foretaget en regressionsanalyse på baggrund af dataene fra de respondenter, som har 

oplyst, at de er singler. Regressionsanalysen er udarbejdet for at undersøge, hvorvidt singleperso-

nernes behov for at være i et parforhold har en indflydelse på holdnings-variablen. Resultatet fra 

analysen viser dog, at der ikke er nogen signifikant sammenhæng med en værdi på 0,659. 

 

Ifølge Maslows teori kan individer reagere på flere måder, når et behov ikke tilfredsstilles. At 

foretage en rationel handling vil ofte være den første udvej, hvor man eksempelvis rationaliserer 

sig frem til, hvorfor det er en acceptabel handling at anvende online dating i et forsøg på at til-

fredsstille behovet om at være i et parforhold. På baggrund af ovenstående resultat må det dog 

konstateres, at single-respondenterne ikke anser online dating som en del af deres løsningsmulig-

heder for at komme ud af frustrationstilstanden. Ifølge teorien burde disse respondenter dog være 
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mere tilbøjelige til at synes bedre om online dating, hvis de benytter sig af rationaliseringsmeto-

den i et forsøg på at fjerne denne tilstand. Teorien påpeger endvidere, at hvis rationalisering ikke 

er tilstrækkeligt, vil der ofte forekomme en frustrationsreaktion, som med følge af de svage for-

svarsmekanismer kan føre til, at individer eksempelvis forsøger at kompensere ved at fokusere 

deres opmærksomhed andetstedshen. Således kan der argumenteres for, at single-respondenterne 

eventuelt anvender denne metode for at komme ud af frustrationsstilstanden og dermed fokusere 

på noget andet end ønsket om at være i et parforhold.  

 

6.5.5 HYPOTESE 4 

H4: Holdningen til online dating er afhængig af den primære holdningskomponent og involve-

ringsgraden. 

 

ABC-modellen og de deraf afledte effekthierarkimodeller belyser, hvorledes tre holdningskompo-

nenter samt involveringsgraden påvirker individers holdningsdannelse. Ved en nærmere undersø-

gelse af disse elementer synes det altså muligt at besvare hypotese 4.  

 

6.5.5.1 HOLDNINGSKOMPONENTER  

Den kognitive holdningskomponent repræsenterer individets opfattelse af eller viden om et objekts 

egenskaber i forhold til forbrugerens valgkriterier. I henhold hertil omhandler spørgsmål 6.3, 

hvorvidt respondenterne anser online dating som en god, praktisk mulighed for at finde en partner. 

Det synes derved muligt at identificerer de respondenter, der er enige i dette udsagn som værende 

drevet af den kognitive holdningskomponent.  

 

Den affektive komponent omhandler derimod individers følelser omkring et objekt, baseret på en 

vurdering af objektets egenskaber. Således synes spørgsmål 6.4, som omhandler respondenternes 

vurdering af online dating som en underholdende måde at finde en partner, at kunne klassificere 

de respondenter, som er drevet af den affektive holdningskomponent.  

 

Der er foretaget en regressionsanalyse for hver af disse to holdningskomponenter i forhold til 

holdnings-variablen. De to regressionsanalyser påviser begge, at det kognitive såvel som det affek-

tive element har en positiv indflydelse på holdnings-variablen med en signifikant værdi på 0,000 

for begge analyser. Dermed kan det konstateres, at jo mere respondenterne er drevet af den kogni-

tive eller den affektive holdningskomponent, jo mere positiv holdning har de til online dating.  
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6.5.5.2 INVOLVERINGSGRADEN 

I forhold til involveringsgraden foretages en reliabilitetsanalyse for spørgsmål 12. Spørgsmål 12 

inkluderer tre underspørgsmål omhandlende respondenternes vurderede risici i henhold til at læg-

ge oplysninger om sig selv på internettet, at have kontakt med folk, man ikke kender via internet-

tet, samt at benytte online dating. Årsagen til, at der udarbejdes en reliabilitetsanalyse for disse tre 

underspørgsmål, er for at opnå et mere retvisende billede af respondenternes faktiske opfattelse af 

den oplevede risiko ved online dating. Dette skyldes, at man ved at spørge dybere ind til de aspek-

ter, som indgår i aktiviteten online dating, menes at kunne få et mere sandfærdigt indblik i re-

spondenternes vurdering end ved blot at spørge direkte til den opfattede risiko. Dette støttes end-

videre op af resultater fra en række frekvenstabeller, som fastslår, at henholdsvis 67,9 % og 54,9 

% af respondenterne mener, at det er henholdsvis risikofyldt at lægge oplysninger om sig selv på 

internettet og at have kontakt med folk, man ikke kender via internettet. Derimod mener kun 37,2 

% af respondenterne, at det er risikofyldt at anvende online dating. Hermed påvises det, at når 

respondenterne vurderer de elementer, som er en del af online dating, så anskues disse som væ-

rende risikofyldte, mens online dating derimod ikke anses som værende risikofyldt. Derfor synes 

det fordelagtigt at lave en sammensat skala for disse tre spørgsmål for at opnå det mest sandfær-

dige udtryk for respondenternes risikovurdering.  

Den opfattede risiko anvendes i de videre analyser, som et udtryk for respondenternes involve-

ringsgrad, idet en højere opfattet risiko fører til en højere involvering, jf. teoriafsnittet. 

 

Med den nye sammensatte skala for respondenternes involveringsgrad, foretages en regressions-

analyse i henhold til holdnings-variablen. Analysen er signifikant med en værdi på 0,000, hvor-

med det afvises, at modellen er uden forklaringsgrad og den er anvendelig.  Den endelige regres-

sionsligning kan udtrykkes som følger: 

! = 3,56 + 0,171! 

Regressionsligningen viser, at når X = 0 er Y = 3,56, og når X= 6 er Y = 4,6. Således stiger Y-

værdien, når X øges, hvilket betyder, at jo højere involveringsgrad, jo mere positiv holdning har 

respondenterne til online dating. Det bør dog nævnes, at idet den konstante variabel er over 3, og 

X er positiv, vil Y aldrig blive under 3, hvorfor holdningen til online dating aldrig vil blive nega-

tiv.  

 

6.5.5.3 EFFEKTHIERARKIER  

Ifølge standard læringshierarkiet (også kendt som høj-involveringshierarki) antages individer at 

danne en mening til holdningsobjektet ved hjælp af overvejende kognitiv behandling af indsamlet 

viden og indtræffer i situationer, hvor forbrugeren er meget involveret i beslutningssituationen. 
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Analyserne viser i denne sammenhæng, at når forbrugerne følger standard læringshierarkiet-

modellen vil det lede til mere positive holdninger til online dating. 

 

Endvidere ved oplevelseshierarkiet ses det, at forbrugeren typisk er meget involveret i beslut-

ningssituationen. Her handler individet dog på baggrund af overvejende følelsesmæssige grunde 

eller et miks af emotionelle og rationelle overvejelser. De foretagende analyser indikerer dermed, 

at når forbrugerne følger oplevelseshierarkiet-modellen, vil dette også lede til mere positive hold-

ninger til online dating. 

 

Ved lav-involveringshierarkiet derimod antages det, at individet handler på basis af en begrænset 

mængde viden, da man ikke er særligt involveret i beslutningssituationen. Denne proces kan ind-

træffe i situationer, hvor individet enten er rationelt eller emotionelt involveret i købet. De udar-

bejdede analyser fastslår, at såvel den kognitive som den affektive holdningskomponent har en 

indflydelse på individers holdningsdannelse til online dating, samt at en lav involveringsgrad vil 

føre til en mindre positiv holdning til online dating. Dermed vil de forbrugere, som følger lav-

involveringshierarki-modellen tenderer til mindre positive holdninger til online dating. 

 

Nedenstående tabel 5 skitserer disse sammenhænge:  

 
              Tabel 5: Effekthierarki 

 

6.5.5.4 DELKONKLUSION  

Samlet set angiver analyserne altså, at respondenterne har en positiv holdning til online dating 

uanset, om de er drevet af den kognitive eller den affektive holdningskomponent. Der sker dog en 

differentiering i henhold til den opfattede risiko og dermed involveringsgraden, hvor en lavere 

involveringsgrad fører til en mindre positiv holdning til online dating. Holdningen til online da-

ting kan dermed antages at være afhængig af involveringsgraden, hvorfor hypotese 4 delvis be-

kræftes.  
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6.5.6 HYPOTESE 5 

H5: Individets holdninger til online dating vil være påvirket af, hvilken holdningsfunktion, der er i 

spil hos det enkelte individ. 

 

Daniel Katzs fremsatte holdningsfunktioner belyser, hvorledes forskellige årsager hos forskellige 

individer danner baggrund for holdningsdannelse. Ifølge teorien eksisterer der fire forskellige 

holdningsfunktioner, som kan påvirke individers holdninger; nyttefunktionen, værdifunktionen, 

ego-defensiv funktionen og viden-funktionen.  

 

For at besvare H5 foretages altså en række analyser for at undersøge hver holdningsfunktions 

eventuelle indflydelse på individers holdningsdannelse. 

 

6.5.6.1 NYTTEFUNKTIONEN 

Nyttefunktionen bygger på en antagelse om, at individer i almindelighed er motiverede til at mak-

simere belønning og minimere straf. For at undersøge denne holdningsfunktion tages der ud-

gangspunkt i spørgsmål 21.1 til 21.5, som omhandler respondenternes vurdering af muligheden 

for at søge efter personer, som opfylder specifikke kriterier, at møde personer på tværs af geogra-

fiske afstande, at kunne anvende online dating på alle tider af døgnet, at spare tid i søgen efter en 

partner samt at møde en partner uden for ens omgangskreds. Disse karakteristika ved online da-

ting menes at kunne afdække respondenternes praktiske vurdering af online dating.  

 

Der er foretaget en reliabilitetsanalyse for spørgsmål 21.1 til 21.5, som påviser, at Cronbach’s 

alpha for den standardiserede alpha er på 0,61, hvilket indikerer, at de anvendte variable tilsam-

men forklarer 61 % af variablen nyttefunktion. Tabellen for Corrected Item-Total Correlation, som 

belyser, hvorvidt der eksisterer korrelation mellem de enkelte variable, fastslår, at der er lav korre-

lation mellem spørgsmål 21.1 og 21.2 og de øvrige variable. Dermed fjernes spørgsmål 21.1 fra 

den sammensatte skala i håb om, at korrelationen mellem de øvrige variable stiger. Den nye ana-

lyse viser dog fortsat, at spørgsmål 21.2 ikke korrelerer med de øvrige variable, hvorfor også den-

ne fjernes. Herefter er de øvrige variables korrelation over 0,3, som er den kritiske værdi, og de 

tre tilbageværende variable forklarer fortsat 61 % af variablens nyttefunktion. På baggrund af 

denne analyse udarbejdes der en ny sammensat summeret skala for spørgsmål 21.3 til 21.5. 

 

For at undersøge, hvorvidt der eksisterer en signifikant sammenhæng mellem nyttefunktionen og 

holdnings-variablen, foretages en bivariat regressionsanalyse. Analysen er signifikant med en 

værdi på 0,000, hvormed det afvises, at modellen er uden forklaringsgrad, hvorfor den dermed er 
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brugbar. Således kan det konkluderes, at jo større betydning, man tillægger nyttefunktionen, jo 

mere positive er holdningerne til online dating.  

 

Alt i alt påviser analyserne altså, at der er en positiv sammenhæng mellem nyttefunktionen og 

holdningen til online dating. 

 

6.5.6.2 VÆRDIFUNKTIONEN 

I henhold til værdifunktionen er holdningsdannelsen relateret til individets centrale værdier eller 

selvopfattelse. Det synes derfor væsentligt at undersøge, hvorvidt forskellige værdier leder til en 

bestemt holdningsdannelse i forhold til online dating. Der tages således udgangspunkt i spørgsmål 

8, som måler respondenternes vurdering af værdierne succes, selvstændighed, anerkendelse, soci-

alt samvær, kærlighed, tryghed, sikkerhed, troværdighed samt godt helbred. For hver af de anførte 

værdier udarbejdes en regressionsanalyse i forhold til holdnings-variablen.   

 

De udførte regressionsanalyser viser dog, at der ikke eksisterer nogen signifikant sammenhæng. I 

praksis betyder dette, at der ikke findes nogen sammenhæng mellem respondenternes holdning til 

online dating og de undersøgte værdier. 

 

6.5.6.3 EGO-DEFENSIV FUNKTIONEN 

Ego-defensiv funktionen belyser forbrugernes ønske om at undgå at falde igennem i forhold til 

omgivelserne. I forhold til teorien synes det centralt at tage udgangspunkt i spørgsmål 16, som 

undersøger i hvor høj grad andres holdninger til online dating har indflydelse på respondenternes 

holdningsdannelse.  

 

Ved at udarbejde en frekvenstabel synes det muligt at fastslå andelen af de respondenter, der kan 

være påvirket af ego-defensiv funktionen ved dannelse af deres holdning til online dating. Analy-

sen viser, at 73,3 % af respondenter vurderer, at de i lille grad bliver påvirket af andres holdning 

til online dating. Modsat er der således 26,7 %, som mener, at de i høj grad bliver påvirket af an-

dres holdning i henhold til online dating.  

 

For at undersøge, hvorvidt der er en signifikant sammenhæng mellem ego-defensiv funktionen og 

holdnings-variablen, foretages en bivariat regressionsanalyse. Resultatet er signifikant med en 

værdi på 0,002. Dog indikerer en adjusted R square værdi på 0,021 en meget lille forklaringsgrad, 

hvilket betyder, at man med den uafhængige variabel (ego-defensiv funktionen) forklarer 2,1 % af 

variationen i Y (holdninger til online dating), hvilket ikke er tilfredsstillende. Den lille forkla-
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ringsgrad for regressionsanalysen bevirker dog, at vi ikke kan udtale os om, hvorvidt der eksiste-

rer en reel sammenhæng mellem ego-defensiv funktionen og holdningen til online dating.  

 

Endvidere foretages en krydstabel for variablen, som repræsenterer ego-defensiv funktionen og 

holdnings-variablen for at undersøge, hvorvidt det er muligt at fastslå noget omkring ego-defensiv 

funktionens indflydelse på holdningsdannelsen. Denne analyse angiver en chi-square værdi på 

4,063 og er signifikant med en værdi på 0,044. Analyser fastslår, at 82,3 % af de respondenter, der 

tillægger ego-defensiv funktionen ringe betydning, har en positiv holdning til online dating. Lige-

ledes har 73,5 % af de respondenter, som vægter ego-defensiv funktionen af stor betydning, en 

positiv holdning til online dating. Dermed kan det konkluderes, at uanset om respondenterne til-

lægger ego-defensiv funktionen stor eller lille betydning, så er andelen af respondenterne, som har 

en positiv holdning til online dating nogenlunde ensartede, hvorfor denne funktion ikke kan siges 

at påvirke holdningsdannelsen til online dating.  

 

6.5.6.4 VIDEN-FUNKTIONEN 

Viden-funktionen følger af behovet for struktur og sammenhæng i erfaringer og viden, hvilket 

leder til, at individer danner holdninger, fordi de har behov for standarder, kategorier, orden og 

struktur for at forstå virkeligheden. For at afdække sammenhængen mellem videns-funktionen og 

holdningsdannelsen til online dating, tages der udgangspunkt i spørgsmål 21.1. Dette spørgsmål 

belyser respondenternes vurdering af at kunne sortere mellem partnere via online dating. Det an-

tages i denne sammenhæng, at hvis man som individ har et stort behov for orden og struktur, vil 

man vurdere betydningen af at kunne sortere ved hjælp af en række kriterier, højt.  

 

Der foretages en regressionsanalyse for spørgsmål 21.1 og holdnings-variablen for at undersøge, 

hvorvidt der eksisterer en signifikant sammenhæng. Resultatet af denne analyse påviser også en 

signifikant sammenhæng med en værdi på 0,001, men igen indikerer en adjusted R square værdi 

på 0,03 en meget lille forklaringsgrad. Dermed kan man med den uafhængige variabel (viden-

funktionen) kun forklare 3 % af variationen i Y (holdninger til online dating), hvilket ikke er til-

fredsstillende. Den lille forklaringsgrad i regressionsanalysens resultater bevirker, at vi ikke kan 

udtale os om, hvorvidt der eksisterer en sammenhæng mellem viden-funktionen og holdningen til 

online dating.  

 

Som det var tilfældet for ego-defensiv funktionen, forsøges også her at udarbejde en krydstabel for 

variablen, som repræsenterer viden-funktionen og holdnings-variablen, for at undersøge, hvorvidt 

det er muligt at fastslå noget omkring viden-funktionens indflydelse på holdningsdannelsen. Re-
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sultater fastslår, at 86,3 % af de respondenter, som tillægger videns-funktionen stor betydning, har 

en positiv holdning til online dating. Ligeledes ses det, at 75 % af de respondenter, som tillægger 

videns-funktionen lav betydning, har en positiv holdning til online dating. Fordi krydstabellen 

viser, at respondenterne har en nogenlunde ensartet holdning til online dating på trods af, at de 

tillægger videns-funktionen forskellig værdi, må det konkluderes, at videns-funktionen ikke har 

nogen indflydelse på holdningsdannelsen til online dating.  

 

6.5.6.5 DELKONKLUSION  

På baggrund af ovenstående analyser kan det fastslås, at der eksisterer en positiv sammenhæng 

mellem nyttefunktionen og holdningen til online dating, således at jo større betydning man tillæg-

ger nyttefunktionen, jo mere positive er holdningerne til online dating. Dog fastslår regressions-

analyserne for de undersøgte værdier ikke nogen signifikant sammenhæng. Dertil kommer, at 

regressionsanalyserne for de to øvrige holdningsfunktioner har en meget ringe forklaringsgrad, 

hvorfor det ikke er muligt at konkludere på baggrund af disse analyser. Derimod påviser resulta-

terne fra de udførte krydstabeller, at holdningen til online dating ikke influeres væsentligt af, 

hvorvidt ego-defensiv funktionen eller viden-funktionen er i spil.    

På baggrund af ovenstående synes det ikke muligt at acceptere hypotese 5 til fulde. Dog ses det, at 

nyttefunktionen har en positiv påvirkning på forbrugernes holdning til online dating, hvorfor H5 

delvis bekræftes.  

 

6.5.7 HYPOTESE 6 

H6: Den subjektive norm og forbrugerens opfattede konsekvenser ved online dating påvirker for-

brugerens holdning til online dating. 

 

Ifølge TRA-modellen er individers holdninger influeret af henholdsvis den subjektive norm og 

holdning til adfærd i form af de opfattede konsekvenser ved en given adfærd. For at besvare H6 

belyses disse to aspekter i relation til holdningsdannelsen til online dating. 

 

6.5.7.1 DEN SUBJEKTIVE NORM 

Den subjektive norm refererer til, hvad andre betydende personer mener om individets påtænkte 

eller forventede adfærd og er derved influerende for adfærden. For at undersøge første del af H6 

tages udgangspunkt i spørgsmål 16, som omhandler, i hvilken grad andres holdninger til online 

dating påvirker respondentens holdningsdannelse.  
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Der udarbejdes en regressionsanalyse for spørgsmål 16 og holdnings-variablen. Resultatet af ana-

lysen er signifikant med en værdi på 0,002, hvormed det afvises, at modellen er uden forklarings-

grad. Regressionsligningen er vist nedenstående: 

! = 4,441 − 0,103! 

Ligningen fastslår, at den subjektive norm (x) har en negativ indflydelse på Y og dermed på re-

spondenternes holdning til online dating. Dette betyder i praksis, at jo større påvirkning referen-

cegruppens holdninger har på individets holdning til online dating, jo mindre positiv holdning vil 

individet have til online dating. Som nævnt i besvarelsen af H2 kan negativ WOM her antages at 

have større påvirkning på forbrugernes holdningsdannelse frem for positiv WOM. 

 

6.5.7.2 HOLDNING TIL ADFÆRD 

For at belyse holdning til adfærd og dermed de opfattede konsekvenser ved online dating, som 

udgør anden del af H6, ønskes det at udarbejde en multipel regressionsanalyse for spørgsmål 21, 

som omhandler respondenternes vurderede fordele ved online dating, i forhold til holdnings-

variablen. Det samme gøres for spørgsmål 22, som omhandler respondenternes vurderede ulemper 

ved online dating. Hermed synes det muligt at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mel-

lem forbrugernes opfattede konsekvenser og deres holdningsdannelse til online dating. Ydermere 

kan disse analyser belyse de forskellige fordeles og ulempers relative indflydelse på responden-

ternes holdningsdannelse i forhold til online dating.  

 

Opfattede, positive konsekvenser 

Den multible regressionsanalyse for spørgsmål 21 er signifikant med en værdi på 0,000, hvormed 

det afvises, at modellen er uden forklaringsgrad. Den multiple regressionsligning ser ud som føl-

ger: 

! = 2,693 + 0,047! − 0,002! + 0,045! + 0,056! + 0,171! + 0,065! − 0,006! 

§ Muligheden for at søge efter personer som opfylder specifikke kriterier: 0,047x 

§ Muligheden for at møde personer på tværs af geografiske afstande: -0,002x 

§ Muligheden for kunne anvende online dating på alle tider af døgnet: 0,045x 

§ Muligheden for at spare tid i søgen efter en partner: 0,056x 

§ Muligheden for at møde en partner uden for ens omgangskreds: 0,171x 

§ Muligheden for at man kan lære hinanden bedre at kende inden et fysisk møde: 0,065x 

§ At online dating kan koste penge (spare penge) at anvende: -0,006 

 

Ligningen angiver de respektive uafhængige variables påvirkning på Y-variablen og dermed på 

holdningen til online dating. Ved at betragte størrelsen på beta-koefficienterne i ligningen fremgår 
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det, at alle de uafhængige variable har en påvirkning på Y-variablen. Dog har variablene "geogra-

fiske afstande" og "spare penge" en meget lille, negativ påvirkning. Den største påvirkning på Y-

variablen er "uden for ens omgangskreds". De resterende variable har alle en påvirkning på om-

kring 0,05.  

 

Hver koefficients relative påvirkning på Y-variablen er illustreret i nedenstående figur: 

 
Figur 7: Vurdering af fordele ved online dating 

 

Figuren skitserer, hvorledes ”uden for ens omgangskreds” har absolut størst betydning på hold-

ningen til online dating, og de andre variable har en minimal indflydelse på respondenternes hold-

ningsdannelse. Det ses ligeledes, ved variablen for de samlede positive konsekvenser, at holdnin-

gen til online dating alt i alt påvirkes i en positiv retning, jo større betydning respondenterne til-

lægger de forskellige variable. 

 

Opfattede, negative konsekvenser  

På samme måde som med de opfattede, positive konsekvenser er der foretaget en multipel regres-

sionsanalyse for de opfattede, negative konsekvenser og dermed spørgsmål 22. Også denne analy-

se er signifikant med en værdi på 0,000. Den endelige multiple regressionsligning ser ud som føl-

ger: 

! = 5,121 + 0,041! − 0,080! + 0,01! − 0,066! + 0,035! − 0,149! − 0,025! 

§ Udfordringen ved at skildre et sandfærdigt, objektivt billede af sig selv: 0,041x 

§ Manglende mulighed for fysisk kontakt: -0,080x 

§ Manglende kropssprog: 0,01x 

§ Sandsynligheden for misforståelser grundet det skrevne frem for det verbale 

sprog: -0,066x 

§ At online dating er et tidskrævende medie: 0,035x 
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§ At online dating er et utroværdigt medie: 0,149x 

§ At online dating kan koste penge at anvende: -0,025x 

 

Ligningen viser ligeledes de respektive uafhængige variables påvirkning på Y-variablen og der-

med på holdningen til online dating. Også her ses det, at alle uafhængige variable har en påvirk-

ning på Y. Dog har variablen ”utroværdigt medie” den absolut største påvirkning og er negativ. 

”Manglende fysisk kontakt” har den anden største påvirkning på holdningen til online dating og 

er ligeledes negativ. Dette betyder i praksis, at jo større betydning disse ulemper vurderes til af 

respondenterne, jo mindre positivt ladet holdning til online dating vil det føre til. Dog bør det 

nævnes, at idet den konstante variabel er meget høj (værdi på 5,1), vil holdningen til online dating 

ikke rangeres under 3,5, hvorfor holdningen stadig vil være overvejende positiv til online dating, 

på trods af den negative indflydelse.  

De resterende variable er alle omkring eller under 0,05, hvorfor deres påvirkning på Y-variablen 

må anses som værende meget lav.  

 

Hver koefficients relative påvirkning på Y-variablen er illustreret i nedenstående figur: 

 

 
Figur 8: Vurdering af ulemper ved online dating 

 

Opfattede, samlede konsekvenser  

Nedenfor illustreres den samlede påvirkning for henholdsvis de positive og negative konsekven-

ser. Hermed påvises det, hvorledes holdning til online dating mindskes jo større betydning de 

samlende, negative konsekvenser tillægges af respondenterne. Modsat, stiger den positive hold-

ning til online dating, jo større betydning de samlende, positive konsekvenser tillægges af respon-

denterne. 
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Figur 9: samlede fordele og ulemper ved online dating 

 

Som skitseret i ovenstående figur varierer de samlede, positive konsekvenser fra 2,7 (når x=0) til 

4,9 (når x=6), og de samlede, negative konsekvenser varierer fra 5,1 (når x=0) til 3,7 (når x=6). 

Dermed kan det konkluderes, at hvis respondenterne ikke ser nogen udfordringer ved online da-

ting, har de en mere positiv holdning til denne service (Y=5,1), end hvis de opfattede muligheder 

vægtes af størst betydning (Y=4,9). Med andre ord er der mulighed for at opnå en mere positiv 

holdning til online dating ved at minimere ulemper fremfor at optimere fordele. 

 

Yderligere ses det, at forskellen på holdningen til online dating varierer med 2,3 ved de samlede, 

positive konsekvenser og kun med 1,4 ved de samlede, negative konsekvenser. Derfor kan det 

konkluderes, at det er muligt at påvirke forbrugernes holdningsdannelse mere ved at fokusere på 

de opfattede, positive konsekvenser i forhold til at mindske de opfattede, negative konsekvenser 

ved online dating.  

 

Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyser kan det derved konkluderes, at såvel den subjektive norm 

samt de opfattede, positive og negative konsekvenser, som respondenterne forbinder med online 

dating, har en indflydelse på individers holdningsdannelse i relation til online dating. Dermed 

bekræftes H6.  

 

6.5.8 HYPOTESE 7 

H7: Forbrugernes holdningsdannelse til online dating influeres af rationelle og irrationelle ræson-

nementer hos det enkelte individ.  
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I teoriafsnittet fremgår det, hvorledes søgen efter kærligheden i nogle tilfælde kan anses som væ-

rende et velovervejet og rationelt valg, som derfor kan lede til positive holdninger til online da-

ting. Omvendt kan menneskets ubevidste og irrationelle tanker lede til vanemæssige beslutninger, 

hvorfor nogle individer finder det vanskeligt at acceptere online dating som en (ny) måde at finde 

en partner på. Årsagen til dette kan være, at de forbinder søgen efter kærligheden med noget, der 

skal ske i den virkelig verden. 

 

For at besvare H7 er det essentielt at afdække, hvorvidt respondenterne er drevet af overvejende 

rationelle eller irrationelle ræsonnementer. Tidligere i opgaven er rationalitet blevet defineret som 

værende logisk og abstrakt tænkning, hvor individer søger at maksimere forventet nytte. Rationa-

litet er ikke begrænset af individers erfaringer og holdninger og foregår på det bevidste plan. Irra-

tionalitet har vi derimod defineret som værende ubevidste ræsonnementer, der er stimulereret af 

menneskelige instinkter (specielt emotioner) og påvirket af individers (sanse)erfaringer. Således 

synes individets mængde af viden i forhold til et objekt at influere omfanget af disse tankevirk-

somheder og dermed påvirke til enten overvejende rationelle eller irrationelle ræsonnementer.  

 

Respondenternes vidensniveau vurderes at kunne måles ud fra deres kendskab til forskellige 

aspekter ved online dating. Derfor er der i spørgsmål 13 spurgt ind til respondenternes vurderede 

vidensniveau i forhold til faktorer såsom prisniveauer, forskellige søgekriteries-muligheder, match 

making-funktionen med videre. På baggrund af spørgsmål 13 er der derved udarbejdet en reliabili-

tetsanalyse, som har udledt en ny sammensat skala for respondenternes vidensniveau i henhold til 

online dating.  

 

Der er efterfølgende foretaget en regressionsanalyse for den nye sammensatte skala for vidensni-

veau og holdnings-variablen. Analysen er signifikant med en værdi på 0,000 og regressionslig-

ningen består af: 

! = 3,742 + 0,177! 

Ud fra ovenstående ligning ses det, at vidensniveauet (x) har en positiv indflydelse på Y og der-

med på respondenternes holdning til online dating. I praksis betyder dette, at jo højere vidensni-

veau respondenterne besidder, og dermed rationelle ræsonnementer, jo mere positive holdninger 

har de til online dating. Modsat betyder det også, at et lavere vidensniveau og dermed irrationelle 

ræsonnementer, fører til mindre positive holdninger til online dating. Dog bør det nævnes, at kon-

stanten er på 3,7 og dermed over 3, hvilket bevirker, at uanset respondenternes vidensniveau, vil 

det lede til positive holdninger til online dating – dog i varierende grad. 
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For at nuancere resultaterne er der udarbejdet en frekvenstabel baseret på de kvantitative data, 

som påviser, at 77,8 % af respondenterne overordnet set vurderer, at de har et lavt vidensniveau i 

henhold til online dating. Endvidere fremgår det af udarbejdede krydstabeller, at der blandt de 

respondenter, som har et lille vidensniveau inden for online dating, er overvejende flere, som har 

en negativ holdning til online dating end en positiv holdning. Ligeledes fremgår det, at der er 

langt flere respondenter, som har en positivt ladet holdning end en negativladet holdning til online 

dating blandt de respondenter, som vurderer, at de har et stort vidensniveau inden for dette områ-

de.  

 

6.5.8.1 DELKONKLUSION  

De udførte analyser påviser altså, at der er en sammenhæng mellem respondenternes vidensniveau 

og deres holdning til online dating. Det fremgår, at et højere vidensniveau og dermed rationelle 

ræsonnementer, leder til mere positive holdninger til online dating end et lavt vidensniveau og 

dermed irrationelle ræsonnementer.  

Det fremgår yderligere, at der er flere, som har en negativ holdning til online dating blandt de 

respondenter, som vurderer at have et lavt vidensniveau inden for emnet. Modsat de respondenter, 

som mener at have et højt vidensniveau om online dating, hvor hele 95,8 % af disse har en positiv 

holdning til online dating. Alt i alt kan det konkluderes, at når respondenterne er drevet af irratio-

nelle ræsonnementer har de en mindre positiv holdning til online dating, end når de er drevet at 

rationelle ræsonnementer. Forbrugernes holdningsdannelse til online dating må siges at være in-

flueret af rationelle og irrationelle ræsonnementer, hvormed H7 bekræftes.  

 

6.6 SAMMENFATNING  
Alt i alt er der altså foretaget en række analyser og beregninger til besvarelsen af de opstillede 

hypoteser. I henhold til H1 omhandlende kulturanalysen påvises det, at langt størstedelen af ele-

menterne i kulturanalysen har en signifikant indvirkning på holdnings-variablen, hvorfor H1 be-

kræftes. Ligeledes viser de udarbejdede analyser i henhold til H2, at spredningen af online dating 

har en stor, positiv påvirkning på holdningen til online dating. Her bliver det konkluderet, at ac-

cepten af online dating afhænger af selve innovationen, kommunikationskanaler, tidsperspektivet 

samt det sociale system, hvormed hypotese 2 bekræftes. I relation til H3 kan det fastslås, at der 

ikke findes nogen signifikant sammenhæng mellem respondenternes sociale behov og holdnings-

variablen, hvorfor H3 afkræftes. Endvidere påviser analyserne i henhold til H4, at respondenterne 

har en positiv holdning til online dating, uanset om de er drevet af den kognitive eller den affektive 

holdningskomponent. Der sker dog en differentiering i henhold til involveringsgraden, hvor en 

lavere involveringsgrad fører til en mindre positiv holdning til online dating. Holdningen til onli-
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ne dating kan dermed fastslås at være afhængig af involveringsgraden, hvorfor hypotese 4 delvis 

bekræftes. For at besvare H5 undersøges fire forskellige holdningsfunktioners eventuelle påvirk-

ning på individers holdningsdannelse. Resultaterne viser, at der ikke eksisterer nogen signifikant 

sammenhæng mellem tre af holdningsfunktionerne og forbrugernes holdning til online dating. 

Kun nyttefunktionen har en positiv påvirkning på forbrugernes holdning til online dating, hvorfor 

H5 kun delvis kan bekræftes. I henhold til H6 kan det konstateres, at såvel den subjektive norm 

samt holdning til adfærd og dermed de opfattede, positive og negative konsekvenser, som respon-

denterne forbinder med online dating, har en indflydelse på individers holdningsdannelse i relati-

on til online dating. Dermed bekræftes H6. Endelig viser resultaterne i relation til H7, at der eksi-

sterer en sammenhæng mellem respondenternes vidensniveau og deres holdning til online dating. 

Det fremgår, at et højere vidensniveau og dermed rationelle ræsonnementer, leder til mere positi-

ve holdninger til online dating end et lavt vidensniveau og dermed irrationelle ræsonnementer. 

Dermed kan det konkluderes, at forbrugernes holdningsdannelse til online dating er påvirket af 

rationelle og irrationelle ræsonnementer, hvorfor H7 bekræftes.  

 

Eksempler på udtræk fra analyser udarbejdet i SPSS fremgår af bilag 17.  

 

Forbrugernes holdninger til online dating er altså blevet belyst fra en bred vifte af forskellige per-

spektiver. Resultaterne vækker dog en del spekulationer og overvejelser, som fremgår af det efter-

følgende diskussionsafsnit.  
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Kapitel 7 | DISKUSSION 
 

Resultaterne fra ovenstående analyseafsnit henleder til en række overvejelser, refleksioner og 

undren. Formålet med nærværende afsnit er at eksplicitere disse betragtninger og komme med 

mulige forklaringsårsager til analysens udfald. 

 

7.1 REFLEKSIONER OVER RESPONDENTERNES SVARANGIVELSE  
Som det fremgår af resultaterne fra analyserne påviser disse, at 80 % af respondenterne har en 

overvejende positiv holdning til online dating, mens de resterende 20 % udtrykker en negativladet 

holdning. Yderligere fastslår dataene, at 33,1 % af respondenterne mener, at de altid har accepte-

ret brugen af online dating.  

 

Validiteten af disse resultater kan dog diskuteres, idet flere kilder påpeger den fortsatte eksistens 

af fordomme i relation til online dating (Anker-Møller, 2012; Asif 2013, Hilton 2014). Forklarin-

gen på respondenternes udtrykte positivitet til denne service er mangfoldig.  

Først og fremmest kan det forklares ved, at online dating kan anses som værende et følsomt og 

vanskeligt emne at vurdere, hvorfor respondenterne kan rapportere uærlige svar. Dette er muligt 

på trods af en ellers tiltænkt ærlighed i svarangivelsen. Foreliggende understøttes yderligere af de 

kvalitative studier, som påviser, at informanterne umiddelbart er meget accepterende overfor onli-

ne dating, men når de bliver spurgt dybere ind til accepten, er denne alligevel ikke helt så indlejret 

som først udtrykt.  

Desuden kan de overvejende positive holdninger forklares ved, at individer gerne vil fremstå ac-

cepterende og favnende inden for en række områder, hvorfor respondenterne bliver influeret til at 

berette mere positivladede svar. På trods af anonymiteten i undersøgelsen er dette alligevel et 

plausibelt scenarie, idet individer har en tendens til at overdrive egne holdninger i en mere social 

acceptabel retning, såvel over for andre som overfor sig selv (Lee & Sargeant, 2011).  

Ydermere kan det tænkes, at respondenternes holdninger ikke stemmer overens med deres fakti-

ske adfærd. Selvom de udtrykte holdninger er overvejende positive, kan det snarere være et udtryk 

for, at det er nemmere at have disse positivladede holdninger, end at der i realiteten hersker en 

accept overfor handlingen. Som individ har man ofte en fornemmelse af, hvad der anses som væ-

rende en ideel holdning, hvilket således kan være med til at påvirke holdningsdannelsen. I hen-

hold hertil er det påvist via bandwagon effekten, hvorledes individer har en tendens til at forme 

konkrete holdninger, fordi andre er af samme overbevisning (Solomon, 2013). Endvidere øger 

nyhedsværdien og den fortsatte omtale af online dating i medierne legitimiteten af denne service. 

Dette betyder altså, at vi ser en mere acceptabel holdning til online dating, fordi et stigende antal 
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personer giver udtryk for en lignende overbevisning, men når det kommer til den faktiske adfærd, 

er der alligevel ikke mange, som ønsker at benytte denne service. Dette bakkes yderligere op af 

data, som påviser, at der ud af de 1,6 millioner singler i Danmark (Danmarks Statistik, 2013) kun 

er cirka 0,6 millioner af disse, som anvender online dating (Hilton, 2014). Således er der cirka 2/3 

af den potentielle målgruppe, som ikke anvender denne service.  

 

Der eksisterer altså en række barrierer i forhold til at måle respondenters holdninger til online 

dating, som kan synes vanskelige for enhver empirisk analyse at påvise.  

 

7.2 REFLEKSIONER OVER KONSTRUKTIONEN AF HOLDNINGS-VARIABLEN 
For at konstruere den mest pålidelige holdnings-variabel har vi, som beskrevet ovenstående, ind-

draget 9 underspørgsmål til konstruktionen af denne variabel. Dette skyldes, at forbrugernes hold-

ning til online dating fremstår som et mangfoldigt begreb og derfor kan være vanskeligt at måle. I 

henhold hertil, kan der dog stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette er den mest optimale måde 

at måle dette begreb. Det er eksempelvis muligt, at holdnings-variablen kunne inkludere yderlige-

re aspekter for at være mere dækkende i sin beskrivelse. Aspekter, som vi ikke har været opmærk-

somme på.  

 

En alternativ måde at måle holdningen til online dating er at spørge direkte ind til respondenternes 

holdning til denne service. I den forbindelse kan man anvende en likert skala som rangerer fra 

meget positiv holdning til meget negativ holdning. Her kan dog igen stille spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt respondenterne, bevidst eller ubevidst, rapporterer sandfærdige svar. Derved synes det 

mere optimalt at konstruere en variabel, som indeholder flere elementer af begrebet, hvormed dets 

kompleksitet bliver udtrykt i variablen. 

 

7.3 REFLEKSIONER OVER ANALYSENS RESULTATER 
Belyser man overodnet set resultaterne fra analysen, anses der at være en fremtrædende sammen-

hæng mellem disse, hvilket styrker validiteten af udfaldene.  

Først og fremmest viser resultaterne fra H1 omhandlende kulturanalysen såvel som resultaterne 

fra H5 omhandlende værdi-funktionen, at der ikke eksisterer nogen sammenhæng mellem de un-

dersøgte værdier og respondenternes holdning. På trods af denne kontinuitet i analysens resultater, 

kan det forekomme vanskeligt at forklare den manglede sammenhæng. Det skyldes, at vi havde en 

klar antagelse om, at individer, som eksempelvis prioriterer kærlighed højere end at opnå succes, 

vil have en meget mere positiv holdning til online dating. Dermed forholder vi os undrende og 

nysgerrige i forhold til udfaldet af disse resultater.  
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Endvidere påviser analyser i henhold til H2 omhandlende diffusionsprocessen og resultater fra H6 

omhandlende den subjektive norm, at der eksisterer en sammenhæng mellem referencegruppers 

påvirkning og respondenternes holdning til online dating.  

Yderligere fastlår analyser i henhold til H7, at desto mere rationelorienteret forbrugerne er, des 

mere positive holdninger har de til online dating. Dette harmonerer med resultaterne for nyttefunk-

tionen i relation til besvarelsen af H5, som påviser en lignende sammenhæng mellem responden-

ternes rationalitet og holdningsdannelse.  

 

Enkelte hypoteser bliver afkræftet eller kun delvis bekræftet som følge af analysens resultater. H3 

omhandlende forbrugernes sociale behov viser ikke nogen sammenhæng med respondenternes 

holdningsdannelse. Årsagen til dette kan dog skyldes, at de sociale behov, ifølge Maslow, anses 

som værende nogle fundamentale behov, der eksisterer hos alle mennesker (Kjær et al., 2007). 

Disse behov er altså ikke nødvendigvis afgørende for, hvilken holdningsdannelse individer former 

til online dating.  

H4 bliver kun delvist bekræftet. Dette skyldes, at det kun er involveringsgraden og ikke den pri-

mære holdningskomponent, som påvirker respondenternes holdning til online dating. Det fastslås, 

at respondenterne har en positiv holdning til online dating uanset, om de er drevet af den kognitive 

eller den affektive holdningskomponent. Resultaterne kan dog forklares ud fra en antagelse om, at 

forbrugere kan opleve blandede følelser i forhold til anvendelsen af online dating. Årsagen er, at 

individer ofte vil have en begyndende emotionel motivation i form af ønsket om en kæreste. Den-

ne motivation kan senere antage en mere rationel karakter, idet online dating netop giver mulig-

hed for at anvende forskellige udvælgelseskriterier. Således er forbrugernes motivation ikke sær-

lig entydige og er formentlig også meget individuelle.  

 

Der hersker altså en stor sammenhæng i analysens resultater, hvilket støtter validiteten af opga-

ven. Samtidig synes der at være en plausibel forklaring på de hypoteser, som ikke kan bekræftes i 

opgaven, hvilket yderligere bidrager med viden til holdningsdannelsen i samfundet.  
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Kapitel 8 | KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
 

Kommunikationsstrategien for Single.dk udarbejdes med henblik på at påvirke og ændre de i ka-

pitel 6 dokumenterede forbrugerholdninger. Til dette formål anvendes teori omhandlende hold-

ningsændring, herunder TRA-modellen og Rossiter-Percy grid. Desuden inkluderes resultater fra 

analyseafsnittet. 

 

8.1 TRA-MODELLEN (THEORY OF REASONED ACTION)  
TRA-modellen giver mulighed for at påvirke til holdningsændringer hos forbrugerne ved at be-

handle de underliggende dimensioner af modellen; den subjektive norm og holdning til adfærd.   

 

Ved besvarelsen af H6 blev det påvist, at referencegrupper og dermed den subjektive norm påvir-

ker forbrugerens holdningsdannelse. Kommunikationsstrategien bør dermed indeholde elementer, 

som kan påvirke forbrugerne ved hjælp af forskellige referencegrupper. I henhold til markedsfø-

ring af online dating synes det fordelagtigt at inkludere aspirationsgrupper, som er realistiske 

eller symbolske grupper, forbrugeren gerne vil være medlem af. Det kan eksempelvis være en 

kendt person og dennes kæreste som illustreres, eller en skildring af den almene danske 

mand/kvinde, som har fundet en partner. Det synes dog også anvendeligt at benytte adskillelses-

grupper, der inkluderer grupper, forbrugeren ikke ønsker at være medlem af. Til dette formål kan 

man skildre en ensom og asocial person, som ikke har nogen partner. Dette skal forstærke forbru-

gerens ønske om ikke at blive en del af en sådan gruppe og dermed initiere til brug af online da-

ting. Anvendelsen af adskillelsesgrupper fremstår essentiel, da individers motivation til at distan-

cere sig selv fra en negativ referencegruppe kan være lige så kraftfuld, eller ligefrem mere kraft-

fuld, end ønsket om at blive en del af en positiv gruppe. Således bør referencegrupper anvendes 

som en del af den fremtidige kommunikationsstrategi.   

 

Ved at integrere relevante referencegrupper eksisterer der altså mulighed for at påvirke forbruge-

ren på forskellige måder. Dette kan ske via informationspåvirkning, hvor eksempelvis en aspira-

tionsgruppe ekspliciterer, hvilke fordele, forbrugeren kan opnå ved at anvende online dating i 

søgen efter kærligheden. Resultaterne for H5 påviser, at de respondenter, som søger at maksimere 

forventet nytte i henhold til online dating, har en mere positiv holdning, hvorfor det overfor disse 

forbrugere synes væsentligt at klargøre, hvilke elementer, der kan forstærke denne nyttemaksime-

ring i jagten på den eneste ene. En af fordelene, som bør kommunikeres er, at online dating giver 

mulighed for at møde nye personer uden for ens omgangskreds, da resultaterne fra H6 fastslår, at 

netop denne fordel har den største påvirkning på forbrugernes holdningsdannelse.  
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Ved normativ påvirkning influeres forbrugeren af referencegruppens forventninger og normer. 

Som beskrevet i H1 omhandlede kulturanalysen, er der en større andel af respondenterne, som 

mener, at det er mere samfundsmæssigt acceptabelt at være i et parforhold frem for at være single. 

Denne norm bør ekspliciteres i markedsføringskommunikationen og dermed forsøge at påvirke 

forbrugerne til at anvende online dating for at blive en del af denne referencegruppe.  

 

I henhold til elementet holdning til adfærd i TRA-modellen er det muligt at påvirke forbrugernes 

holdnings- og adfærdsændring ved at forsøge at ændre de opfattede konsekvenser ved en given 

adfærd. Resultaterne fra H6 påviser, at det på den ene side synes mest fordelagtigt at fokusere på 

at mindske betydningen af de opfattede, negative konsekvenser ved online dating. Hertil fastslår 

resultaterne, at hvis respondenterne ikke ser nogen udfordringer ved online dating, har de en mere 

positiv holdning til denne service, end hvis de opfattede muligheder vægtes af størst betydning. På 

den anden side, viser dataene dog også, at der er større mulighed for at påvirke forbrugernes hold-

ningsdannelse ved at fokusere på forbrugernes opfattede, positive konsekvenser end ved at mind-

ske forbrugernes opfattede, negative konsekvenser ved online dating.  

Fordi forskellen på y-værdien, og dermed holdningen til online dating, i første tilfælde er meget 

lav, synes det mere fordelagtigt at øge betydningen af forbrugernes opfattede, positive konsekven-

ser ved online dating og dermed forsøge at forstærke opfattelsen af fordelene ved denne service.  

 

Resultaterne fra H6 viser yderligere, at det faktum, at online dating giver muligheden for at møde 

personer uden for ens omgangskreds, har den største påvirkning på holdnings-variablen. Dermed 

bør denne fordel være førsteprioritet i kommunikationsstrategien. Desuden er der mulighed for at 

inkludere aspekter såsom, at online dating giver mulighed for at benytte specifikke søgekriterier, 

anvende servicen på alle tider af døgnet, at det kan være tidsbesparende, samt at der er mulighed 

for at oprette kendskab uden fysisk kontakt, fordi disse fire aspekter også har en positiv indflydel-

se på forbrugernes holdningsdannelse. Dog bør markedsføringskommunikation ikke fokusere på 

aspekter, såsom at online dating giver mulighed for at møde folk på tværs af geografiske afstande, 

samt at man kan spare penge, da disse to variable har en negativ og meget lille betydning på for-

brugernes holdningsdannelse. 

 

8.2 ROSSITER-PERCY GRID 
Ved besvarelsen af H4 påvises det, at graden af forbrugernes positive holdning til online dating, er 

afhængig af, hvilket effekthierarki, der er i spil. Efter at have fastslået, at der eksisterer en sam-

menhæng mellem holdningskomponenterne og involveringsgraden i forhold til holdnings-

variablen, synes det interessant at belyse, hvilken primær holdningskomponent, og hvilken invol-
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veringsgrad, der er fremtrædende for forskellige segmenter. Til kommunikationsstrategien har vi 

valgt at segmentere i forhold til alderssegmenter, da det synes mest hensigtsmæssigt at fokusere 

på et tilgængeligt og differenceringsbart segment i markedsføringskommunikationen. Der er ud-

arbejdet krydstabeller for at undersøge sammenhængen mellem alderssegmenternes primære 

holdningskomponent og involveringsgrad. Resultatet fremgår af nedenstående tabel 6: 

 
Tabel 6: Aldersgrupper 

 

På baggrund af krydstabels-analyserne, kan det konkluderes, at respondenterne, uanset alder, er 

motiveret af såvel den kognitive som den affektive komponent, når de vurderer kognitive og emo-

tionelle aspekter ved online dating. Disse resultater kan forklares ud fra den tidligere omtalte an-

tagelse om, at forbrugere kan opleve blandede følelser i forhold til anvendelsen af online dating.  

Dog ses der en differentiering blandt segmenterne i forhold til deres opfattede risiko ved online 

dating og dermed deres involveringsgrad. Analyserne viser, at en overvægt af de unge finder det 

risikofyldt at anvende online dating, mens de to øvrige aldersgrupper ikke finder det overvejede 

risikofyldt at anvende denne service.  

På baggrund af ovenstående er det dermed muligt at opstille følgende skitsering af de fundne re-

sultater i forhold til en segmentering af de tre alderssegmenter: 

 
Figur 10: segmentering 
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Baseret på Rossiter-Percy grid kan der identificeres fire mulige typer af kommunikationsstrategi-

er. I henhold til målgrupperne 28-40 år og 41+ år er disse begge lavt involveret i servicen og er 

såvel kognitiv som emotionel motiveret. Dermed er der mulighed for at udarbejde lav involve-

ring/informational og/eller lav involvering/transformational kommunikationsstrategier i henhold 

til disse målgrupper. Da andelen af de respondenter, som er motiveret af den kognitive kompo-

nent, er overvejende større end andelen af de respondenter, som er emotionel motiverede, anbefa-

les det at fokusere på en lav involvering/informational strategi i henhold til disse to aldersgrupper. 

Således bør markedsføringskommunikationen være udformet som et simpelt problem-

løsningsformat, hvor det fremgår, at servicen kan være en løsning på et problem. Endvidere bør 

kommunikation kun indeholde en eller to fordele ved produktet, da forbrugerne kun er villige til at 

behandle et lille antal stimuli. Disse fordele skal nemt kunne afkodes af forbrugeren.  

 

For den yngste målgruppe (18-27 år), som er højt involveret i servicen, men også er såvel kognitiv 

som emotionel motiveret, eksisterer der ligeledes mulighed for at udarbejde to forskellige kom-

munikationsstrategier; høj involvering/informational og/eller høj involvering/transformational. Da 

andelen af de respondenter, som er motiveret af det kognitive komponent igen er overvejende stør-

re end andelen af de respondenter, som er emotionel motiverede, anbefales det ligeledes at anven-

de førstnævnte strategi. Således bør der udarbejdes en høj involvering/informational strategi over-

for denne målgruppe. Her bør fordelene ved servicen nøje fremhæves og præsenteres på en over-

bevisende måde. Det vanskelige er ofte at udvælge de rigtige service- eller produktfordele, men 

fokus bør være på de karakteristika, som er vigtige, kommunikerebare og mærke-unikke. I relati-

on hertil er det ligeledes vigtigt at foretage en prioritering af fordelene, idet der ved denne type 

køb ofte kommunikeres en række fordele, men ikke alle er lige vigtige. Som nævnt ovenstående, 

påviser resultaterne fra H6, at fokus bør være på, at online dating giver muligheden for at møde 

personer uden for ens omgangskreds, da denne variabel har den største påvirkning på holdnings-

variablen. Desuden er der mulighed for at inkludere aspekterne, som omhandler, at online dating 

giver mulighed for at benytte specifikke søgekriterier, at anvende servicen på alle tider af døgnet, 

at det kan være tidsbesparende, samt at der er mulighed for at oprette kendskab uden fysisk kon-

takt, da disse fire aspekter også har en positiv indflydelse på forbrugernes holdningsdannelse. For 

at styrke kommunikationen, kan det være nyttigt at anvende en objektiv, professionel person til at 

præsentere servicen, så forbrugerne derved vil opfatte fordelene som værende mere troværdige, jf. 

anvendelsen af aspirationsgrupper ovenstående.  

 

 

8.3 SAMMENFATNING 
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Som det fremgår af ovenstående, er der altså en række specifikke virkemidler og karakteristika, 

som vi anbefaler Single.dk at inkludere i en kommende kommunikationsstrategi. Strategien bør 

inkludere aspirationsgrupper såvel som adskillelsesgrupper, da disse kan være med til at påvirke 

forbrugerne i henhold til den subjektive norm. I denne sammenhæng er der ligeledes mulighed for 

at inkludere informationspåvirkning og normativ påvirkning. Ved at belyse holdning til adfærd i 

TRA-modellen ses det yderligere, at der er størst mulighed for at påvirke forbrugerne ved at foku-

sere på at forstærke forbrugernes opfattede, positive konsekvenser ved online dating, frem for at 

mindske de opfattede, negative konsekvenser.  

 

Baseret på Rossiter-Percy grid inddeles målgruppen i to alderssegmenter. Til målgruppen, som 

inkluderer alderssegmenterne 28-40 år og 41+ år, fremstår det mest hensigtsmæssigt at påvirke 

ved at benytte en lav involvering/informational strategi. Hermed bør markedsføringskommunika-

tionen være udformet som et simpelt problem-løsningsformat, hvor der er mulighed for at inddra-

ge aspirationsgrupper såvel som adskillelsesgrupper. Desuden skal kommunikationen ved denne 

strategi indeholde en eller to fordele ved produktet. Dette stemmer godt overens med, at vi netop 

anbefaler Single.dk at fokusere på at forstærke forbrugernes opfattede, positive konsekvenser ved 

online dating.  

Den anden målgruppe består af alderssegmentet 18-27 år. I henhold til denne målgruppe synes det 

mest optimalt at føre en høj involvering/informational strategi. Ved denne strategi bør der inklu-

deres en række fordele ved online dating, dog er det vigtigt, at der laves en prioritering af disse. 

Som nævnt ovenstående bør fokus først og fremmest være på, at online dating giver muligheden 

for at møde personer uden for ens omgangskreds, da denne variabel har den største påvirkning på 

holdnings-variablen. Ud fra den relative påvirkning af de forskellige fordeles påvirkning på hold-

nings-variablen, bør de øvrige fordele prioriteres i anførte rækkefølge; mulighed for at oprette 

kendskab uden fysisk kontakt, at det kan være tidsbesparende, at servicen giver mulighed for at 

benytte specifikke søgekriterier, samt at online dating kan anvendes på alle tider af døgnet. For at 

forstærke kommunikationen yderligere kan Single.dk med fordel inddrage en objektiv, professio-

nel person ved denne strategi, der optræder som en aspirationsgruppe for målgruppen. 
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Kapitel 9 | KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
 

9.1 KONKLUSION  
Online dating er et marked i fortsat vækst med en brancheomsætning i 2012 på 97,5 millioner kr., 

hvilket er en stigning på 8 % sammenlignet med 2011 (Lund, 2013). Trods danskernes brug af 

netdatingtjenester, står mange udbydere af online dating over for nogle store udfordringer. Dette 

skyldes, som flere undersøgelser fastslår, den fortsatte eksistens af adskillige fordomme i relation 

til at benytte online dating. Det synes derfor interessant at belyse forbrugernes holdninger til onli-

ne dating, som inkluderer en undersøgelse af, hvorfor disse holdninger eksisterer, og hvordan de 

kan påvirkes og ændres. Undersøgelsen foretages med henblik på at ændre eventuelle negative 

forbrugerholdninger ved hjælp af en kommunikationsstrategi. 

 

Analysen påviser, at der eksisterer en sammenhæng mellem forbrugernes kulturelle påvirkning og 

deres holdningsdannelse til online dating. Ligeledes bliver det bekræftet, at spredningen af online 

dating har en stor, positiv påvirkning på forbrugernes holdningsdannelse. Endvidere påviser ana-

lyserne, at forbrugerne har en positiv holdning til online dating uanset, om de er drevet af den 

kognitive eller den affektive holdningskomponent. Der opstår dog en differentiering i henhold til 

involveringsgraden, hvor en lavere involveringsgrad fører til en mindre positiv holdning til online 

dating. Den subjektive norm og forbrugernes opfattede konsekvenser ved online dating har ligele-

des en indflydelse på holdningsdannelsen til online dating. Endelig viser analyserne, at der eksi-

sterer en sammenhæng mellem respondenternes vidensniveau og deres holdning til online dating. 

Således leder et højere vidensniveau, og dermed rationelle ræsonnementer, til mere positive hold-

ninger til online dating end et lavt vidensniveau og dermed irrationelle ræsonnementer. 

Dog fastslår analyserne også, at der ikke findes nogen signifikant sammenhæng mellem respon-

denternes sociale behov og holdningsdannelsen. Ligeledes påviser resultaterne, at der ikke eksi-

sterer en sammenhæng mellem tre af holdningsfunktionerne og forbrugernes holdning til online 

dating. Kun nyttefunktionen har en positiv påvirkning på forbrugernes holdning til online dating.  

 

Forbrugernes holdninger til online dating er altså blevet undersøgt ved hjælp af en række forskeli-

ge begreber og teorier. Resultaterne fra analysen medfører dog en række overvejelser, refleksioner 

og undren. Dataene fastslår en overordnet positiv holdning til online dating. Oprigtigheden af 

disse forbrugerholdninger bliver dog udfordret med refleksioner omhandlende forbrugernes ær-

lighed i henhold til svarangivelsen. Endvidere er der gjort flere overvejelser i henhold til kon-

struktionen af holdnings-variablen, som har afgørende betydning for opgavens resultater. Endeligt 
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er analysernes resultater diskuteret, hvor en fremtrædende sammenhæng mellem disse er med til 

at styrke validiteten af opgavens udfald.  

 

Kommunikationsstrategien er udarbejdet med henblik på at påvirke og ændre de undersøgte for-

brugerholdninger. Mere specifikt er kommunikationsstrategien blevet udarbejdet til virksomheden 

Single.dk. Til dette formål er teori omhandlende holdningsændring, herunder TRA-modellen og 

Rossiter-Percy grid, blevet anvendt.  

Samlet set bør Single.dk føre en differentieret markedsføringsstrategi, hvor der fokuseres på to 

forskellige målgrupper. Den første målgruppe bør inkludere alderssegmenterne 28-40 år og 41+ 

år, som bør påvirkes via en lav involvering/informational strategi. Dermed skal markedsførings-

kommunikationen være udformet som et simpelt problem-løsningsformat, hvor der er mulighed 

for at inddrage aspirationsgrupper såvel som adskillelsesgrupper. Desuden skal kommunikatio-

nen ved denne strategi indeholde en eller to fordele ved produktet, hvor der fokuseres på at for-

stærke forbrugernes opfattede, positive konsekvenser ved online dating.  

Den anden målgruppe bør bestå af alderssegmentet 18-27 år, hvor der skal føres en høj involve-

ring/informational strategi. Markedsføringskommunikationen bør inkludere en række fordele ved 

online dating, dog er det vigtig, at der laves en prioritering af disse. For at forstærke kommunika-

tionen yderligere, kan Single.dk med fordel inddrage en objektiv, professionel person ved denne 

strategi, der optræder som en aspirationsgruppe for målgruppen. 

 

Gennem opgavens analyse- og diskussionsafsnit er forbrugernes holdninger til online dating, og 

hvorledes disse er influeret af forskellige stimuli, altså blevet belyst. På baggrund af dette har det 

været mulig at opstille en kommunikationsstrategi med henblik på at påvirke og ændre forbruger-

holdninger på det danske datingmarked. 

 

9.1.1 OPGAVENS RELIABILITET OG VALIDITET  

Besvarelsen af problemformuleringen kan siges at være forholdsvis pålidelig, idet den bygger på 

almen anerkendte teorier, som længe har været bredt accepteret uden at være fundamentalt udfor-

dret. Dertil kommer, at mange forskellige teoretikere ser en sammenhæng mellem forbrugerad-

færdsteorier og holdningsdannelse. Dette fremgår både ved det skriftlige materiale, eksempelvis 

bogen ”Consumer Behaviour – Buying, having and being” af Solomon (2013), og gennem de af-

holdte interviews. Besvarelsen fokuserer på forbrugerholdninger til online dating på det danske 

marked. Idet de kulturelle forhold har en stor indflydelse på forbrugernes holdningsdannelse, kan 

resultaterne ikke med rette siges at være gældende på et internationalt plan. Dette er derfor med til 

at mindske opgavens udsagnsrækkevidde. Dog kunne man overveje, hvorvidt udsagnsrækkevid-
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den bliver øget ved det faktum, at vi anlægger et socialkonstruktivistisk synspunkt ved besvarel-

sen af opgaven. Derved tages der højde for, hvorledes samfundets konstante forandringer er med 

til at påvirke forbrugerne, som igen påvirker kulturen i samfundet. Denne foranderlighed er noget, 

som er gældende for de fleste kulturelle samfund.  

 

Validiteten af besvarelsen på problemformuleringen synes tillige at være acceptabel, idet der er en 

logisk sammenhæng mellem den anvendte teori, indsamlede data og den endelige konklusion. 

Sammenhængen mellem forbrugeradfærdsteorier og holdningsdannelsen til online dating menes 

således at være i overensstemmelse med virkelige forhold. Desuden er besvarelsen af problemstil-

lingen baseret på primære data, hvormed vi har mulighed for at måle på de ønskede variable. Så-

ledes øges sandsynligheden for, at vi måler på det, som vi ønsker at måle, i modsætning til, hvis 

besvarelsen var baseret på sekundære data. Således synes besvarelsen at have en god udsagns-

kraft.  

 

9.2 PERSPEKTIVERING 
Opgaven undersøger forbrugernes holdninger til online dating, som søges forklaret ud fra en ræk-

ke begreber og teorier. Derved påpeges forklaringsmuligheder for forbrugernes holdningsdannel-

se, som leder til udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi for Single.dk. Denne besvarelse ska-

ber dog yderligere spørgsmål, idet der fremkommer flere relevante og interessante problemstillin-

ger, som ligger uden for opgavens specifikke formål. I det følgende belyses yderligere aspekter i 

henhold til forbrugerholdninger og online dating som fremstår interessante at undersøge.  

 

9.2.1 FORBRUGERHOLDNINGER OG -ADFÆRD 

Det har i gennem denne afhandling vist sig, at størstedelen af personerne i det danske samfund har 

en overvejende positiv holdning til online dating. Som beskrevet i diskussionsafsnittet kan der 

dog rejses spørgsmål til, hvorvidt spørgeskemaets resultater er et udtryk for respondenternes fakti-

ske holdning til online dating, og ydermere, hvorvidt denne positive holdning resulterer i en ad-

færd svarende til holdningen. Det kan derved være interessant at se på, hvorvidt respondenternes 

holdning udmunder i en adfærd svarende til holdningen, og eventuelt hvilke årsager, der ligger 

bag, hvis ikke holdning og adfærd stemmer overens.  

 

9.2.2 FORBRUGERHOLDNINGER OG –ADFÆRD PÅ SINGLEMARKEDET  

Der er i denne afhandling blevet undersøgt, hvilke holdninger, der eksisterer i hele det danske 

samfund. Dette har været interessant, idet den kultur, der eksisterer i et samfund, er medbestem-

mende for de holdninger, der eksisterer og dannes. Dog kan der også fremkomme nogle interes-
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sante betragtninger i forhold til holdningen til online dating ved kun at se på det danske single-

marked.  

Der er cirka 1,6 millioner singler i Danmark (Danmarks statistik, 2013) og kun cirka 600.000 bru-

gere af online dating (Hilton, 2014). Derved er der en million singler, som ikke benytter servicen, 

hvorfor der eksisterer et stort uudnyttet potentiale på markedet. Der skal dog tages højde for, at 

der naturligvis også er singler, som er tilfredse med deres civilstatus og derved ikke ønsker at æn-

dre den. Samtidig må der dog også antages at være en stor andel af singler, som ønsker at finde 

kærligheden, men som blot benytter andre alternativer end online dating. Ifølge de indsamlede 

data har 70,8 % af singlerespondenterne en positiv holdning til online dating, men kun 35,4 % af 

singlerespondenterne bruger online dating (bilag 18). Årsagen til, hvorfor den positive holdning 

ikke resulterer i en faktisk adfærd, hvilke holdninger, der eksisterer blandt singler, samt hvad det 

er, der eventuelt afholder disse personer fra at anvende online dating, synes derved at have nogle 

interessante betragtninger, som kan bidrage med et yderligere perspektiv til opgaven.  
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Bilag 1: Interview med Marketing Manager hos Single.dk, Jonas Cronfeld 

 

Kan du fortælle lidt om Single.dk som virksomhed? 

• Virksomheden startede i august 2012 

• Er bygget videre på netdating.dk 

• Dating.dk ejer 50 % af single.dk. 

• Single.dk er sammenlignelige med dating.dk, men Jonas Cornfeld må ikke sige noget me-

re konkret om dating.dk. 

• Omsætning er på omkring 10 mio. kr. og profit på omkring 3 mio. kr. i 2013. De regner 

med det dobbelte i 2014.  

• På nuværende tidspunkt er de 5-6 mennesker i virksomheden, hvoraf nogen bor i udlandet.  

• De vil gerne ansætte flere, men det er svært at finde de rette da de har høje krav til de an-

satte. 

• Jonas Cornfeld vil sende årsrapport og yderligere oplysninger om virksomheden.  

 

Har i lavet tidligere markedsundersøgelser eller lignende? 

• Nej de har ikke lavet tidligere undersøgelser, men der bliver foretaget en i den nærmeste 

fremtid. 

Hvem er jeres målgruppe? 

o Meget bred målgruppe på 18+, men mange kampagner fokuserer på personer på 

21-34 år.  

o Ved online kampagner har Single.dk fokus på at skræddersy oplevelsen så meget 

så muligt: Eksempelvis hvis du 50+, så vises der personer der er på denne alder på 

hjemmesiden. 

 

Gør i noget for adskille jer for konkurrenterne? 

• Der er ikke nogen niche segmenter hos Single.dk, men de har forsøgt at eksperimentere 

med lidt forskelligt. 

• Adskiller sig ved at levere de produkter som de ved forbrugerne vil have, og lave nogle 

visuelle ting, som gør det mere frisk og mere spændende at se på. 

• Udgangspunktet i Single.dks kommunikation er, at det er fint at være single, men de vil 

gerne hjælpe brugere når de videre ikke vil singel mere. 

• Single.dk fokuserer på at tale i øjenhøjde til brugerne – de siger at de er en mindre dansk 

lokal virksomhed, som man kan relatere til (man kan komme forbi til en kop kaffe hvis 

man har lyst). 
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Hvilke markedsføringstiltag har I benyttet jer af? 

• De er startet med at anvende det der kan måles effekt på. 

• De har fokus på online markedsføringer 

o De mener at de har ramt loftet for den online markedsføring. Derfor bruger de nu 

radio og TV. 

§ Første gang på TV i april 2013 og igen i oktober i 2013. 

• De annoncerer primært på Facebook. 

• Jonas Cornfeld påpeger at det der har effekt er markedsføring – produktet er ikke afgøren-

de. 

 

Har i overvejet andre kommunikationskanaler? 

• Web TV bliver det nye i 2014.  

• Jonas Cronfeld mener det er oplagt at anvende Web TV, for når TV annoncer virker, gør 

web TV vel også. 

 

Hvor mange profiler har i? 

• ca. 420.000 stk.  

• Her bruger størstedelen ikke profilen mere. 

• De har ca. 40.000 personer som bruger deres profil jævnligt.  

 

Er markedet mættet? – hvilke dele af markedet mangler der? – hvilke segmenter? 

• Jonas Cornfeld mener at markedet er ved at være mætte. Han tilføjer at problemet med ni-

cher inden for online dating, er at Danmark er for lille til at man kan gøre en forretning ud 

af det. 

• Det er fint for en enkelpersons forretning. 

• I stedet er deres fokus at stjæle kunderne fra de andre. 

• Der kan være nogle mennesker som ikke er egnet til dating – dem der har en stor om-

gangskreds. 

 

Yderligere: 

• Single.dk har været til konferencer i Danmark, hvor det er blevet introduceret for ”Social 

Discovery”, som er det helt store. 

o Det er dating, men uden at man siger at det er dating – her ser man på det, at man 

ikke vil stå ved det. 
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o Eksempelvis Tender, hvor ser man billeder af det modsatte køn – her kan man kun 

sige at man er interesseret eller ej. Hvis den modsatte også viser interesse, så kan 

man snakke sammen. 

o Dette er skræddersyet produkt som er fremkommet, eftersom mange ikke vil så 

ved brugen af online dating.  

o I USA vil man ikke investere penge i dating længere, derfor finder de på dette ali-

as for online dating i USA.  
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Bilag 2: Interviewguide 

 

Indledning:  

Indledningsvist vil undersøgelsen blive præsenteret for informanten. I denne sammenhæng bliver 

det påpeget, at undersøgelsen er anonym og der opfordres til at interviewet sker i en åben og 

uformel tone. 

 

• Hvilket job har du? 

• Hvad er din civilstatus  

o Evt. hvor længe har du været gift? 

• Har du nogen børn? 

• Hvor gammel er du? 

• Har du adgang til internettet? 

 

Indledningsspørgsmål 

2) Fortæl en mindeværdig (positiv såvel som negativ) historie omkring måden, hvorpå et par mød-

te hinanden. 

 

Single vs. parforhold 

3) Mener du at det er acceptaltet i det danske samfund at være single, frem for at være i et parfor-

hold. 

a. Hvorfor, hvorfor ikke? 

4) Hvad forbinder du med det at være single versus i et parforhold? 

5) Er det vigtigt for dig at være i et parhold? Hvorfor, hvorfor ikke? 

 

Værdier 

1) Hvilke værdier er vigtigst for dig, og hvorfor? 

 

Online dating generelt 

18) Hvornår hørte du første gang om online dating?  

a. Hvordan (medier, referencegruppe, m.v.)? 

6) Hvordan vil du karakterisere de holdninger der eksisterer i samfundet, omkring online dating? 

b. Oplever du at der eksisterer forskellige holdninger blandt forskellige aldersgrup-

per? 
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7) Hvis du skulle beskrive online dating som en bil, hvilken bil er den så? – hvorfor denne type 

bil? 

8) Fortæl om en episode, hvor du eller en bekendt har været i berøring med online dating?  

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 

10) Mener du at det er en bestemt type personer som anvender online dating? 

c. I så fald, hvordan vil du karakterisere denne type?  

9) Hvis du havde fundet/finder din partner via online dating, er det så noget du vil være åben om-

kring? – hvorfor, hvorfor ikke? 

11) Hvilke udfordringer og/eller muligheder forbinder du med brugen af online dating? 

12) Bruger du online dating, eller kunne du finde på at bruge online dating? Hvorfor, hvorfor ik-

ke? 

13) Hvad skulle der til for at du ville bruge/overveje at bruge online dating? 

 

21) Hvilke holdninger har du til specifikke karakteristika ved online datingsider? (pris, medlems-

grupper, design osv.) 

22) Mener du der er nogle risici forbundet med brug af online dating og i så fald hvilke? 

23) Hvilke forskellige muligheder mener du, der er for at finde en ny partner?  

d. Hvilke fordele og ulemper er der ved disse metoder (omkostninger, tidsmæssige 

ressourcer, opnå viden om den anden, ikke blive fysisk afvist, osv.)? 

 

Social påvirkning 

17) Hvilke faktorer er med til at påvirke dine holdninger til online dating? 

e. Har andres holdninger betydning for dine holdninger til online dating? 

14) Er der personer i din omgangskreds som benytter online dating? 

15) Hvad er den generelle holdning til online dating i din omgangskreds? 

16) Hvor stor indflydelse har andres erfaring med online dating, på dine holdninger til online da-

ting? 

 

Tidsmæssigt aspekt 

19) Mener du at online dating er blevet accepteret i det danske samfund? I så fald, hvor længe er 

det siden? 

20) Har dine holdninger til online dating ændret sig med tiden?  

f. På hvilken måde? 

g. Hvornår skete dette holdnings-skifte? Og hvorfor? 
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Bilag 3: Interviewguide - dybdeinterviews 

 

Indledningsvist vil undersøgelsen blive præsenteret for informanten. I denne sammenhæng bliver 

det påpeget, at undersøgelsen er anonym og der opfordres til at interviewet sker i en åben og 

uformel tone. 

 

For at få informanterne til at bløde op og føle sig trygge, stilles der først og fremmest nogle 

”nemme” spørgsmål omhandlende informanternes; 

• Beskæftigelse 

• Civilstatus  

• Antal børn 

• Alder  

• Adgang til internettet 

 

Hypotese 1 

Til besvarelsen af H1, som behandler den kulturelle påvirkning på målgruppens holdninger, stilles 

der uddybende spørgsmål i relation til Scheins kulturanalyse. 

 

Scheins kulturanalyses 

Scheins tre kulturlag (grundlæggende antagelser, værdier og artefakter): 

Til at undersøge målgruppens overordnede værdier stilles følgende spørgsmål: 

2. Hvilke værdier er vigtigst for dig, og hvorfor? 

 

Til at undersøge målgruppens grundlæggende antagelser i relation til civilstatus samt online da-

ting, stilles følgende spørgsmål: 

3. Fortæl en mindeværdig (positiv såvel som negativ) historie omkring måden, hvorpå et par 

mødte hinanden. 

 

4. Mener du at det er acceptaltet i det danske samfund at være single, frem for at være i et 

parforhold. 

a. Hvorfor, hvorfor ikke? 

5. Hvad forbinder du med det at være single versus i et parforhold? 

6. Er det vigtigt for dig at være i et parhold? Hvorfor, hvorfor ikke? 
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7. Hvordan vil du karakterisere de holdninger der eksisterer i samfundet, omkring online da-

ting? 

a. Oplever du at der eksisterer forskellige holdninger blandt forskellige aldersgrup-

per? 

8. Hvis du skulle beskrive online dating som en bil, hvilken bil er den så? – hvorfor denne 

type bil? 

9. Fortæl om en episode, hvor du eller en bekendt har været i berøring med online dating?  

10. Hvis du havde fundet/finder din partner via online dating, er det så noget du vil være åben 

omkring? – hvorfor, hvorfor ikke? 

11. Mener du at det er en bestemt type personer som anvender online dating? 

a. I så fald, hvordan vil du karakterisere denne type? 

 

Der stilles ikke spørgsmål til artefakter, idet det hovedsageligt vedrører den synlige del af kultu-

ren, og derfor ikke skal klargøres via individers holdninger.  

 

Hypotese 2 

For at undersøge målgruppens accept og dermed holdning til online dating, stilles følgende 

spørgsmål omkring diffusionen af online dating. Teorien har fire hovedelementer bestående af 

selve innovationen, anvendelse af forskellige former for kommunikationskanaler, en tiddimension 

samt det sociale system. 

 

For at belyse selve innovationen (online dating) stilles en række spørgsmål i relation til de 5 de-

lelementer som denne del af teorien behandler. Spørgsmålene bliver derfor som følger;  

Den relative fordel 

12. Hvilke udfordringer og/eller muligheder forbinder du med brugen af online dating? 

Forenelighed + kompleksitet 

13. Bruger du online dating, eller kunne du finde på at bruge online dating? Hvorfor, hvorfor 

ikke? 

14. Hvad skulle der til for at du ville bruge/overveje at bruge online dating? 

Synlighed 

15. Er der personer i din omgangskreds som benytter online dating? 

16. Hvad er den generelle holdning til online dating i din omgangskreds? 

 

For at anskue betydning af forskellige kommunikationskanaler, stilles følgende spørgsmål: 
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17. Hvor stor indflydelse har andres erfaring med online dating, på dine holdninger til online 

dating? 

18. Hvilke faktorer er med til at påvirke dine holdninger til online dating? 

a. Har andres holdninger betydning for dine holdninger til online dating? 

 

Endvidere belyses tidsdimensionen ved hjælp af understående spørgsmål: 

19. Hvornår hørte du første gang om online dating? 

a. Hvordan (medier, referencegruppe, m.v.)? 

20. Mener du at online dating er blevet accepteret i det danske samfund? I så fald, hvor længe 

er det siden? 

21. Har dine holdninger til online dating ændret sig med tiden?  

a. På hvilken måde? 

b. Hvornår skete dette holdnings-skift? Og hvorfor? 

 

Strukturen af det sociale system påvirker diffusionen af innovationen på fire forskellige måder; 1) 

i forhold til systemets normer, 2) opinionsledere, 3) innovationsbeslutninger og 4) konsekvenser 

af selve innovationen. Disse aspekter bliver belyst ved hjælp af følgende spørgsmål: 

Systemets normer 

• Ovenstående spørgsmål 10-13:  

o 10. Mener du at det er en bestemt type personer som anvender online dating? 

§ I så fald, hvordan vil du karakterisere denne type? 

o 11. Hvilke udfordringer og/eller muligheder forbinder du med brugen af online da-

ting? 

o 12. Bruger du online dating, eller kunne du finde på at bruge online dating? Hvor-

for, hvorfor ikke? 

o 13. Hvad skulle der til for at du ville bruge/overveje at bruge online dating? 

Opinionsledere 

• Ovenstående spørgsmål 18, 20: 

o 18. Hvornår hørte du første gang om online dating? 

§ Hvordan (medier, referencegruppe, m.v.)? 

o 20. Har dine holdninger til online dating ændret sig med tiden?  

§ På hvilken måde? 

§ Hvornår skete dette holdnings-skift? Og hvorfor? 

Innovationsbeslutninger 

• Ovenstående spørgsmål 16-18: 
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o 16. Hvor stor indflydelse har andres erfaring med online dating, på dine holdnin-

ger til online dating? 

o 17. Hvilke faktorer er med til at påvirke dine holdninger til online dating? 

§ Har andres holdninger betydning for dine holdninger til online dating? 

o 18. Hvornår hørte du første gang om online dating? 

§ Hvordan (medier, referencegruppe, m.v.)? 

Konsekvenser  

• Ovenstående spørgsmål 11-14, 16 

o 11. Hvilke udfordringer og/eller muligheder forbinder du med brugen af online da-

ting? 

o 12. Bruger du online dating, eller kunne du finde på at bruge online dating? Hvor-

for, hvorfor ikke? 

o 13. Hvad skulle der til for at du ville bruge/overveje at bruge online dating? 

o 14. Er der personer i din omgangskreds som benytter online dating? 

o 16. Hvor stor indflydelse har andres erfaring med online dating, på dine holdnin-

ger til online dating? 

 

Hypotese 3 

Til at besvare H3, omhandlende hvilke sociale behov der er motivator for forbrugerne for at be-

nytte online dating, stilles der spørgsmål vedrørende Maslows behovspyramide. Teorien om kog-

nitiv dissonans benyttes også i relation til H3.  

 

Maslows behovspyramide 

Til at afdække forbrugernes behov i relation til online dating, anvendes Maslows behovspyrami-

deteori og der anvendes følgende spørgsmål: 

• Ovenstående spørgsmål 1, 3-5: 

o 1. Hvilke værdier er vigtigst for dig, og hvorfor? 

o 3. Mener du at det er acceptaltet i det danske samfund at være single, frem for at 

være i et parforhold. 

§ Hvorfor, hvorfor ikke? 

o 4. Hvad forbinder du med det at være single versus i et parforhold? 

o 5. Er det vigtigt for dig at være i et parhold? Hvorfor, hvorfor ikke? 

 

Kognitiv dissonans 
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Der stilles ikke spørgsmål omhandlende kognitiv dissonans, fordi det ikke er muligt at spørge 

direkte ind til kognitiv dissonans, men snarer bliver en analyse af forbrugernes holdninger og mo-

tivation.  

 

Hypotese 4 

Til besvarelsen af H4, som omhandler forskellige alderssegmenters holdninger til online dating, 

anvendes ovenstående spørgsmål 6, 12 og 13. Ved besvarelsen af disse to spørgsmål synes det 

muligt at afdække inden for hvilket effekthierarki den enkelte forbruger befinder sig. 

• 6) Hvordan vil du karakterisere de holdninger der eksisterer i samfundet, omkring online 

dating? 

o Oplever du at der eksisterer forskellige holdninger blandt forskellige aldersgrup-

per? 

• 12. Bruger du online dating, eller kunne du finde på at bruge online dating? Hvorfor, 

hvorfor ikke? 

• 13. Hvad skulle der til for at du ville bruge/overveje at bruge online dating? 

 

Hypotese 5 

Til besvarelsen af H5, omhandlende hvilken holdningsfunktion den enkelte forbruger baserer sin 

holdningsdannelse på, stilles følgende spørgsmål inden for hver af de fire holdningsfunktioner: 

Nyttefunktionen 

• Ovenstående spørgsmål 1, 12, 13 

o 1. Hvilke værdier er vigtigst for dig, og hvorfor? 

o 12. Bruger du online dating, eller kunne du finde på at bruge online dating? Hvor-

for, hvorfor ikke? 

o 13. Hvad skulle der til for at du ville bruge/overveje at bruge online dating? 

Værdifunktion 

• Ovenstående pørgsmål 1, 3-5, 10, og 14-15 

o 1. Hvilke værdier er vigtigst for dig, og hvorfor? 

o 3. Mener du at det er acceptaltet i det danske samfund at være single, frem for at 

være i et parforhold. 

§ Hvorfor, hvorfor ikke? 

o 4. Hvad forbinder du med det at være single versus i et parforhold? 

o 5. Er det vigtigt for dig at være i et parhold? Hvorfor, hvorfor ikke? 

o 10. Mener du at det er en bestemt type personer som anvender online dating? 

§ I så fald, hvordan vil du karakterisere denne type? 
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o 14. Er der personer i din omgangskreds som benytter online dating? 

o 15. Hvad er den generelle holdning til online dating i din omgangskreds? 

Ego-defensiv funktionen 

• Ovenstående spørgsmål 1, 3-5, 10 og 14-15 

o 1. Hvilke værdier er vigtigst for dig, og hvorfor? 

o 3. Mener du at det er acceptaltet i det danske samfund at være single, frem for at 

være i et parforhold. 

§ Hvorfor, hvorfor ikke? 

o 4. Hvad forbinder du med det at være single versus i et parforhold? 

o 5. Er det vigtigt for dig at være i et parhold? Hvorfor, hvorfor ikke? 

o 10. Mener du at det er en bestemt type personer som anvender online dating? 

§ I så fald, hvordan vil du karakterisere denne type? 

o 14. Er der personer i din omgangskreds som benytter online dating? 

Viden-funktion 

• Ovenstående spørgsmål 11: 

o 11. Hvilke udfordringer og/eller muligheder forbinder du med brugen af online da-

ting? 

• Overvejelser/antagelse: hvis man som individ har et stort behov for orden og struktur, vil 

man ved dette spørgsmål påpege at online dating er en velovervejet og systematiske måde 

at finde kærligheden på.  

 

Hypotese 6 

H6 belyser forbrugerens opfattede konsekvenser ved online dating og bygger på teorien om Theo-

ry of reasoned action (TRA), som påpeger at individers beslutnigstagning er påvirket af to kom-

ponenter; holdning til adfærden og den subjektive norm. Den subjektive norm belyses, som nævnt 

tidligere, ikke her. Således fokuseres der på komponenten ’holdning til adfærd’, hvortil der stilles 

følgende spørgsmål: 

22. Hvilke forskellige muligheder mener du, der er for at finde en ny partner?  

a. Hvilke fordele og ulemper er der ved disse metoder (omkostninger, tidsmæssige 

ressourcer, opnå viden om den anden, ikke blive fysisk afvist, osv.)? 

 

Hypotese 7 

For at besvare H7, omhandlende forbrugernes holdningsdannelse til online dating som kan influe-

res af rationelle og irrationelle ræsonnementer benyttes ovenstående spørgsmål 12, 20 og 22.   
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o 12. Bruger du online dating, eller kunne du finde på at bruge online dating? Hvor-

for, hvorfor ikke? 

o 20. Har dine holdninger til online dating ændret sig med tiden?  

§ På hvilken måde? 

§ Hvornår skete dette holdnings-skifte? Og hvorfor? 

o 22. Hvilke forskellige muligheder mener du, der er for at finde en ny partner?  

§ Hvilke fordele og ulemper er der ved disse metoder (omkostninger, tids-

mæssige ressourcer, opnå viden om den anden, ikke blive fysisk afvist, 

osv.)? 

 

Kommunikationsstrategi  

I henhold til den kommende kommunikationsstrategi stilles spørgsmål i relation til Rossiter-Percy 

grid. 

 

Rossiter-Percy grid 

Rossiter-Percy grid påpeger, at der er to dimensionskriterier der driver beslutninger – motivation 

og involvering  

 

Følgende spørgsmål bruges til at få en indsigt i hvor involveret den enkelte forbruger er i relation 

til online dating: 

23. Mener du der er nogle risici forbundet med brug af online dating og i så fald hvilke? 

a. Ovenstående spørgsmål 11 kan supplere medrelevant indsigt: 

i. 11. Hvilke udfordringer og/eller muligheder forbinder du med brugen af 

online dating? 

For at afdække motivationsdimensionen benyttes ovenstående spørgsmål 12: 

• 12. Bruger du online dating, eller kunne du finde på at bruge online dating? Hvorfor, 

hvorfor ikke? 
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Bilag 4: Diskussionsguiden  

 

Denne undersøgelse omhandler online dating og skal være behjælpelige med at generere indsigt 

inden for dette område. Resultaterne for dette fokusgruppeinterview vil være anonyme.   

Som udgangspunkt er reglerne for interviewet at man må byde ind så snart man har noget at sige. 

Moderator kan dog også finde på at spørge til holdninger hos en bestemt informant.  

 

Single vs. parforhold 

1. Mener I at det er acceptaltet i det danske samfund at være single, frem for at være i et par-

forhold. 

a. Hvorfor, hvorfor ikke? 

2. Hvad forbinder I med det at være single versus i et parforhold? 

3. Er det vigtigt for jer at være i et parhold? Hvorfor, hvorfor ikke? 

4. Vil I gerne ændre jeres nuværende civilstatus? Gør I noget for at ændre denne? 

5. Hvad er den mest optimale måde at møde en partner på? Og hvorfor? 

 

Værdier 

6. Hvilke værdier er vigtigst for jer, og hvorfor? 

 

Online dating generelt 

7. Hvornår hørte I første gang om online dating? 

a. Hvordan (medier, referencegruppe, m.v.)? 

 

8. Hvordan vil I karakterisere de holdninger der eksisterer i samfundet, omkring online da-

ting? 

a. Oplever I at der eksisterer forskellige holdninger blandt forskellige aldersgrupper? 

På hvilken måde? 

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 

9. Mener I at det er en bestemt type personer som anvender online dating? 

a. I så fald, hvordan vil du karakterisere denne type? 

10. Hvis I havde fundet/finder jeres partner via online dating, er det så noget I vil være åben 

omkring? – hvorfor, hvorfor ikke? 

 

11. Hvilke udfordringer forbinder I med brugen af online dating? 
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12. Hvilke muligheder forbinder I med brugen af online dating? 

13. Bruger I online dating, eller kunne I finde på at bruge online dating? Hvorfor, hvorfor ik-

ke? 

14. Hvad skulle der til for at I vil bruge/overveje at bruge online dating? 

15. Mener I der er nogle risici forbundet med at bruge online dating og i så fald hvilke? 

 

16. Hvilke fordele og ulemper er der ved at anvende online dating frem for offline dating? 

17. Hvilke fordele og ulemper er der ved at anvende offline dating frem for online dating? 

a.  Her tænkes omkostninger, tidsmæssige ressourcer, mv.  

 

18. Jeg nævner nu nogle specifikke kendetegn ved online dating, som jeg vil bede jer vurderer 

betydningen af:  

a. Prisen ved at anvende online dating 

b. Kvaliteten, og dermed seriøsiteten blandt medlemmerne af online dating sider 

c. Manglende ansigts-til-ansigts interaktion 

d. Muligheden for at grovsortere mellem forskellige, potentielle partnere. 

e. Muligheden for at møde potentielle partnere spredt på geografiske afstande.   

 

Social påvirkning 

19. Hvilke faktorer er med til at påvirke jeres holdninger til online dating? 

a. Har andres holdninger betydning for jeres holdninger til online dating? 

20. Er der personer i jeres omgangskreds som benytter online dating? 

21. Taler I om online dating i jeres omgangskreds? Hvorfor, hvorfor ikke? 

22. Hvad er den generelle holdning til online dating i jeres omgangskreds? 

23. Hvor stor indflydelse har andres erfaring med online dating, på jeres holdninger til online 

dating? 

 

Tidsmæssigt aspekt 

24. Mener I at online dating er blevet accepteret i det danske samfund? I så fald, hvor længe 

er det siden? 

25. Har jeres holdninger til online dating ændret sig med tiden?  

a. På hvilken måde? 

b. Hvornår skete dette holdnings-skift? Og hvorfor? 
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Bilag 5: Informant 1 

Kropssprog: Informanten er meget afslappet og sidder tilbagelænet med fødderne oppe.  

 

Informant 1 er en kvinde på 23 år, som er studerende. Hun har været i et parforhold de seneste 4 

år og har ingen børn. Hun har adgang til internettet.   

 

Hun anser den måde hun mødte sin kæreste som mindeværdig. Hun mødte sin kæreste på Roskil-

de festival en sen nat, hvor de tilfældigt faldt i snak. Der var kemi og de udvekslede telefonnumre.  

 

Single vs. Parforhold 

Hun mener at det er fuldt acceptabelt at være single i det danske samfund i dag. Hun nævner dog, 

at man som single ofte får kommentarer som ”var det ikke på tide” eller ”har du så nu fået en kæ-

reste”. Dette er hendes søster for nyligt blevet spurgt (bombaderet med) om. Informanten forbin-

der det at være single med en større selvstændig prioritering af, hvordan man vil bruge sit liv og 

strukturere det – man tager ikke hensyn på samme måde, men der er også nogle ting som man 

mister synes hun. Der er stor handlefrihed. 

Det er vigtigt for informanten at være i et forhold, men kun når det er med en hun elsker og ikke 

kan leve uden. Generelt finder hun det dog også interessant at være single og tror at hun ville be-

finde sig godt med det. Hun finder det specielt vigtigt at have spontanitet i dagligdagen, så der 

ikke er rutiner.  

 

Online dating generelt 

Informanten hørte først om online dating, da Arto blev populært, hvilket hun tror var i slut 

90’erne. Men stiftede dog først rigtigt bekendtskab med det i gymnasiet (ca. 2005). Informanten 

var meget skeptisk for online dating da hun først mødte det, fordi hun finder det meget mærkeligt 

da man ikke ved hvem der sidder i den anden ende. Hun mener at man sagtens kan opstille en 

personlighed online som ikke nødvendigvis passer med hvem det er. Det bliver et glansbillede 

indtryk man får i første omgang. Hun synes at det er bedre med den personlige, direkte kontakt, 

hvor man står til privatfest eller lignende modsat, at man ser på en skærm. Hun finder det andet er 

sjovere og mener at online dating mangler en stemning. Der mangler en del af det der sker når 

man møder folk. Hun nævner også at hun har taget sig selv når hun har fået af vide, at andre har 

mødt hinanden online, at rynke på næsen og indvendigt tænke ”hvorfor var det nødvendigt”.  

Informanten mener at de generelle holdninger i Danmark er gået fra at være et tabubelagt fæno-

men, hvor folk kun så på det som, at folk kun benyttede det fordi de ikke kunne en partner andre 

steder. Hendes indtryk var at det var tabubelagt og lidt pinligt. Efterhånden mener informanten, at 
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der er flere og flere som benytter sig af det – som har fået resultat af det og har mødt nogle spæn-

dende mennesker. Hun mener at det bliver mere og mere legitimt. Hun mener det specielt er an-

vendeligt for typer der er mindre udfarende i sociale sammenhænge. Derudover synes hun, at det i 

forhold til homoseksuelle synes relevant. Dette skyldes at den potentielle pulje  man kan date er 

mindre inden for dette segment. Hun har en lesbisk veninde som bruger det i stort omfang. Ven-

inden bruger det for at finde partnere andre steder i landet og for at få et større antal personer at 

vælge imellem. 

Informanten tror at den generation der er mere bevendt med at benytte online medier også natur-

ligt tager online dating mere til sig, hvorimod den ældre generation har sværere ved at sætte sig 

ind i hele det online fænomen og hvordan man bruger det på den rigtige måde og derfor er mere 

utrygge ved det. 

 

Hun mener at online dating er blevet mere accepteret, idet der er mange reklamer og man taler 

mere åbent om det i dag. På den anden side mener hun stadig at der er en masse fordomme, og 

siger at hun ikke synes at det er super sejt. Hun tror disse fordomme stammer tilbage fra, at man 

tidligere har set det som noget for nørder, nogen som ikke er socialt dygtige. Nogen som ikke 

føler sig så tilpas i sociale sammenhænge. Hun mener at online dating er blevet accepteret inden 

for de sidste 3 år. 

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 

Informanten mener, at dem der benytter online dating, er personer der er trygge med at benytte 

internettet. Hun mener at online dating har den klare fordel, at man kan opstille nogle udvælgel-

seskriterier som hurtigt sorterer det helt irrelevante fra (hvis man vil bo i et bestemt land eller vil 

have børn). Samtidig fremhæver hun, at man kan møde hinanden på tværs af geografiske afstande 

eller fordi man har den samme passion.  

På den anden side synes hun at det er en udfordring, at man ikke får vist personer som de rigtigt 

er. Hun forestiller sig at man pynter på historien. Hun nævner er der er risici forbundet med, at 

man kan møde nogle med nogle fettish eller lignende som man ikke er interesseret i og dem kan 

man møde uden at have en interesse i det. Hun mener også det er relevant at se på omkostninger-

ne, da pris for hende er afgørende. Informanten mener desuden at man ved online dating mangler 

den tryghed man ofte har når man møder folk i virkeligheden. Hun siger at man ofte finder tryg-

hed i at få valideret personen gennem en vennekreds. 

 

Hun nævner dog, at hun ikke selv kunne finde på at benytte online dating, da det ikke appellere til 

hende. Dog siger hun, at hvis alt andet ikke gav resultat ved at møde folk på arbejdsplads eller til 



Kapitel 11 | BILAGSFORTEGNELSE 

Side 136 | 197 

fester kunne hun godt overveje og prøve og få lavet en profil og se om der kom noget ud af det. 

Hun vil ikke afvise, at hun kunne blive grebet af det. Hun har dog svært ved at undvære den men-

neskelige interaktion der er når man er ude blandt mennesker.  

Hun siger at hun kunne overveje at benytte online dating hvis hun oplevede gentagen failure af det 

som hun kender – og der derved opstod en frustration over at det ikke giver resultater. Samtidig 

tror informanten at det ville hjælpe hvis hun hørte om flere i sin omgangskreds der gjorde det og 

det blev en ting som man talte om. Hvis det var en social ting. Det ville gøre det mere menneske-

ligt mener hun. 

 

Informanten synes at et gratis site er et no go. Dette skyldes at hun synes at tanken om at alle kan 

gå derind gratis gør, at man kan møde meget uinteressant. Hun mener at et symbolsk beløb ville 

være godt. Datingsites hvor man kan være utro synes hun er usmageligt. 

 

Social påvirkning 

Informanten mener at hendes omgangskreds har stor påvirkning på hendes egne holdninger, og 

specielt venners oplevelser med online dating påvirker hende. Desuden tror hun at de mange re-

klamer er med til at skabe en mere åben tilgang til online dating. På trods af dette siger informan-

ten dog at online dating ikke er noget som der tales om i hendes omgangskreds, og hun godt kun-

ne forestille sig at der var en del der benyttede det, som blot ikke fortæller om det. 
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Bilag 6: Informant 2 

Kropssprog: Informanten havde generelt et meget åbent kropssprog med mange fagter. Han var 

tilbagelænet og meget afslappet under hele interviewet. 

 

Informanten er en mand på 27 år, som de seneste 4 et halvt år har været i et parforhold. Han har 

ingen børn. Informanten arbejder i en butik der sælger tøj og ting til outdoor brug. Han har adgang 

til internettet.  

 

Informanten fortæller om sit eget første møde med sin kæreste, som han finder meget mindevær-

digt og romantisk. Han beskriver at de mødte hinanden til festival midt på en campingsti, hvor de 

kyssede og der var stjerne.  

 

Single vs. parforhold 

Informant 2 mener ikke at der er noget galt med at være single i forhold til at være i et forhold. 

Han nævner dog at der altid er nogen der spørger ind til ens civilstatus. Informanten siger at det er 

en familieting, hvor familien gerne vil have, at man finder den rigtige. Specielt for den ældre ge-

neration tror han at der er relevant, dog mest fordi det er interessant. Informanten forbinder det at 

være single med, at man ikke har nogen forpligtigelse. Han nævner at han godt selv kan lide at 

være i et forhold, og at han godt kan lide at man vender sig til hinanden og hinandens vaner. Han 

ville savne ikke at være i et forhold hvis han var single. Det han specielt synes er træls ved at være 

single er at man hele tiden tænker på at man skal kontakte piger og hvad man skal sige når man er 

single. Han ligger stor vægt på at have det godt og være glad for det han laver. 

 

Online dating generelt 

Han tror han først stiftede bekendtskab med online dating for cirka 13 år siden, da der også var 

arto. 

Informanten mener at de holdninger der eksisterer omkring online dating er en smugle fordoms-

fyldte, fordi han mener at der er mange som udtaler sig om noget, som de ikke ved noget om. Han 

tror at det er ret almindeligt og der er mange der bruger det. 

Samtidig har han et indtryk af at de ældre generationer generelt er mere åbne over for online da-

ting og fortæller i denne sammenhæng, at hans far også benytter det. 

Informanten mener selv at online dating godt kan være lidt overfladisk, idet han mener at man kan 

være hvem som helt på en datingprofil. Det er det samme som at klæde en skodbil i Ferrari ko-

stume. Det kan det være – det er nemt at snyde på internettet. 
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Online dating – muligheder og begrænsninger 

Informanten tror at han ville være åben omkring det, hvis han selv havde mødte sin partner online. 

Han nævner at han mest er glad for at fortælle sin egen historie fordi den indeholder en lyserød 

panter, men han tror ikke han ville være bange for at sige det, hvis historien var anderledes. 

Han synes at online dating har den udfordring at man kan snyde på internettet. Informanten siger 

at man kan ligge et billede ind hvor man har taget det i en god vinkel - en god hårdag osv. Og man 

kan skrive alle de interesser som man gerne selv vil have at andre skal tro man har. Det kan man 

ikke hvis man møder hinanden på en bar – så er det helt ægte siger informanten. Han synes også 

at online dating er farligt, da der kan ske mange misforståelser i det skrevne online. Samtidig 

nævner han at man ikke kan mærke en følelse i et skrevet ord eller mærke en stemning online – 

dette synes han er en klar mangel. På den anden side synes han at online dating er godt for de 

mennesker som har svært ved at komme ud og måske har svært ved at lave den første scorereplik. 

Informanten kunne ikke selv finde på at bruge online dating. Han siger at han ville overveje det 

hvis han var 50 år og ensom og han blev desperat og ikke var så social som han er nu. Og ikke 

mødte så mange mennesker mere. 

 

Informant 2 siger at han ville vælge de sites der var gratis, hvis han skulle benytte nogen.  
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Bilag 7: Informant 3 

Kropssprog: Informanten havde et meget livligt kropsprog, hvor hun ofte flyttede rundt på tingene 

på bordet. Hun virkede utrolig afslappet og tryg i situationen. 

 

Informant 3 er en kvinde på 30 år, som har været i et forhold de seneste 7 år. Hun har ingen børn. 

Hun er studerende og arbejder som webmedarbejder. Informanten har adgang til internettet. 

 

Som en mindeværdig historie, fortæller informanten om en film, hvori to personer møder hinan-

den i et tog, hvor de er meget spontane. Dette synes hun var meget romantisk. 

 

Single vs. parforhold 

Informanten mener at det er fuldt acceptabelt at være single i det danske samfund. Hun nævner i 

denne sammenhæng, at hun selv ville have det fint med det. Hun ville ikke selv være flov over 

det. Hun skænker det ikke en tanke når hun selv møder folk som er single. Informanten forbinder 

det at være single med en større selvstændighed og frihed på godt og ondt. Hun siger at man er sig 

selv nok og man skal ikke tage de hensyn som men skal i et parforhold, men man har heller ikke 

den anden halvdel af sig selv, som kan være tilfredsstillende. Hun finder det ikke selv vigtigt at 

være i et parforhold, dog nævner hun at hun er i en alder hvor der kommer nogle praktiske ting 

omkring at være i et parforhold, i forhold til børn. Men det er ikke parfoldet hun vil have, men 

den person som hun er i et forhold med. Frihed, kærlighed og selvstændighed er værdier som er 

vigtige for hende i hendes liv. 

 

Online dating generelt 

Informant 3 hørte første gang om online dating for mange år siden, gennem nogle reklamer. Hen-

des kusine og moster brugte det. Hun tror at det var en gang i slut 90erne. Hun mener at det er 

blevet mere accepteret de seneste år.  

 

Hun mener at de holdninger der eksisterer i samfundet er skeptiske, men mere og mere accepte-

rende. Hun tror at det er okay. Men der kan også godt være en holdning om at dem der bruger 

online dating er nogen som virkelig gerne vil have en kæreste. At man ikke er selvstændig nok til 

at turde og finde nogen andre steder. Det kan godt opfattes som værende desperat at gå på nettet 

og finde en kæreste. Hun mener at det er mere acceptabelt at folk der er oppe i årene benytter on-

line dating, da der her mere er et behov for at være 2. Hun kan bedre forstå det når man kommer 

op i alderen fordi det bliver en praktisk foranstaltning, hvis man eksempelvis vil have børn. In-

formantens holdninger til online dating er splittede. På den ene side ser hun dem der benytter on-
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line dating, som værende ”solariefolk” der går op i at se godt ud og som hører P3 – alt det som 

ikke er hende. Men på den anden side er det en mere praktisk ting, fordi man ikke altid møder folk 

der er interessante i den virkelige verden. 

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 

Hvis informanten selv havde fundet sin partner online ville hun være åben omkring det, men lidt 

flov over det. Hun ville ikke skjule det, fordi hun da skulle kunne identificere sig med det at være 

på en online datingportal. Men hun ville hellere have en lidt mere romantisk historie. Hun tror 

måske hun kunne finde på at benytte online dating, da hun er i en alder hvor det giver mening at 

sætte aktivt ind for at finde en partner. Men ville først og fremmest bruge andre muligheder for at 

finde en partner. Hun ville først lige skulle over den hurtel med at skulle identificere sig med det. 

Mest fordi det bliver meget praktisk og hun synes at det er fint at være single. Informanten mener 

at online dating bliver lidt for praktisk, så det ikke er så romantisk. Hun synes det bliver for de-

signeragtigt (eksempelvis hvis hun gerne vil være sammen med en ingeniør finder hun aldrig ud 

af hvor godt hun ville have det med tandlægen). I sit eget netværk kan man møde nogle folk som 

man ikke ville være gået direkte efter. 

 

Informanten synes at online dating giver en muligheden for, at oprette en kontakt uden at være 

fysiske. Dette mener hun tvinger folk til at lære hinanden og kende fordi der ikke er den fysiske 

tiltrækning. Hun mener dog også at denne mangel på fysisk kontakt kan være en udfordring for 

nogen. Samtidig med dette forbinder informanten online dating med nogle risici, da man ligger 

oplysninger om sig selv på nettet og snakker med folk som man ikke kender. Der forsvinder noget 

tryghed.  

 

Social påvirkning 

De to ting som informanten mener påvirker hendes holdninger til online dating mest, er hendes 

eget kærligheds liv og andres holdninger. Hun fortæller om en bekendt, som mødte en fyr online, 

hvor deres første møde var hvor han inviterede hende en weekend til London – det synes hun var 

fint, at man kunne være så spontan med et fremmed menneske – det synes hun nærmest var ro-

mantisk. 

 

Hun tror at der er folk i hendes omgangskreds som benytter online dating, men hun ved det ikke 

med sikkerhed. Det er ikke noget man taler om, hvilket hun tror er fordi det er meget uromantisk 

fordi det er så praktisk. 
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Bilag 8: Informant 4 

Kropssprog: informanten har et meget åbent og livligt kropssprog. 

 

Informant 4 er en mand på 31 år, som er gift, og har været sammen med sin kone i næsten 10 år. 

De har ingen børn. Han arbejder som privatrådgiver i Danske Bank og har adgang til internettet.  

 

Han finder den måde, som hans forældre mødte hinanden mindeværdig. De mødtes på en bar da 

de var 15-17 år, hvor hans mor stjal hans fars cola og siden da har de været sammen. Informanten 

synes, at det er mere charmerende at fortælle en historie om hvordan man mødte hinanden, når det 

er sket i den virkelige verden, frem for når det er en partner man blot har fundet online.  

 

Single vs. parforhold 

Informanten mener at det er acceptabelt at man er single i det danske samfund. Dette siger han, da 

han ikke mener at samfundet kræver at man skal være i et forhold. Han mener at man har mere 

frie tøjler som single, frem for i et forhold. Det er vigtigt for informanten at være i et forhold på 

grund af den tryghed det giver. Han tror at han ville søge mod et nyt parforhold, Hvis han blev 

single igen. Dette ville han gøre på grund af hans nuværende situation og alder. Informant 4 til-

lægger familie og helbred stor værdi. Han mener at familien er det tættest man har og at det er 

dem man har hele livet sammen med. Hans heldbred finder han vigtigt, fordi man skal have det 

godt. Ligeledes finder han parforhold meget vigtigt, for netop at stifte familie. 

 

Online dating generelt 

Informanten mener at have hørt om online dating for cirka 8-10 år siden via reklamer på internet-

tet. Han mener, at online dating er blevet accepteret i det danske samfund. Han mener dog ikke at 

de helt ældre på 60-70+ og de unge under 20 har accepteret online dating. Men målgruppen der-

imellem tror han godt kan se muligheden ved at anvende online dating til at finde en partner. In-

formanten mener at holdningerne til online dating har ændret sig siden det først blev introduceret. 

Han mener specielt den yngre generation er begyndt at acceptere det mere og mere. Førhen mente 

han selv at online dating kun var for de ældre på 40-50+, hvorimod han nu mener at det lige så 

meget er en selvfølge at hans kammerater anvender online dating. Dette holdningsskifte tror han 

er sket inden for de seneste 5 år.  

 

Informanten mener at de holdninger der eksisterer i dag både er åbne og fordomsfulde. Han mener 

at holdningerne er meget forskellige blandt forskellige mennesker. Nogle personer er ligeglade, 
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mens nogle personer ikke anser det som et problem at anvende denne metode til at finde kærlig-

heden, og andre igen er meget fordomsfulde.  

Han mener at det i større grad er de unge som tager online dating til sig, hvor det tidligere kun var 

de ældre. Han mener dog stadig, at de ældre anvender online dating i høj grad. Her nævner han 

folk som er blevet skilt, gået fra hinanden eller hvor den ene er død. I sådanne tilfælde mener han 

at det er en nem måde at finde sig en partner på, frem for at skulle ud og finde sig en ny omgangs-

kreds, hvis ikke lige man kan finde en partner i den omgangskreds man har.  

På trods af informantens relativt positive holdninger mod online dating, siger han dog at det abso-

lut ikke er noget for ham. Dette siger han fordi han synes det er mere tiltalende at møde folk an-

sigt til ansigt. Han beskriver at her kan han betragte personens rigtige jeg. Han nævner at man ved 

online dating ikke får et korrekt billede af personen og at der her kun bliver skrevet det som den 

enkelte vil fremhæve ved sig selv, og at man derved ikke får de negative oplysninger og helheds-

billedet. 

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 

Informanten mener ikke at det er en bestemt type der benytte online dating. Han mener dog, at det 

i højere grad er de personer som har større sociale problemer, der anvender online dating. Infor-

manten siger endvidere, at når han selv kommer op i alderen, og det måske er sværere at møde en 

potentielt partner blandt hans omgangskreds, kunne det være en løsning at anvende online dating.  

Hvis han havde mødt sin partner i byen ville han være åben omkring det, idet han anser det som et 

ustabilt fundament at bygge videre på, hvis ikke man er ærlig. Han synes ikke det er mere pinligt 

at fortælle at man har mødt folk via online dating, end hvis man havde mødt hinanden i en bran-

dert i byen. Han mener at online dating kan gøre det nemmere at finde en partner for folk som har 

svært ved at tage kontakt til folk i den virkelig verden. Desuden ser han det som en fordel, at man 

har mulighed for at sortere fra starten af ud fra de krav som man har til en partner.  

Dog synes informanten at online dating har den udfordring at man ikke får et helhedsbillede af 

personen bag skærmen, idet man har mulighed for at pynte på tingene. Derudover mener han, at 

der kan være en udfordring ved, at man møder en person som kommer fra den anden ende af lan-

det.  

 

Social påvirkning 

Der er flere personer i informantens omgangskreds som benytte online dating. Dette gør de, da de 

er trætte af at gå i byen for at finde den eneste ene. Hans venner anser online dating som en god 

måde til at sortere mellem folk på. Der er dog også mange i hans omgangskreds, som mener det er 

en nem og hurtigt måde at finde en person som man kan have sex med.   
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Bilag 9: Informant 5 

Kropssprog: Informanten havde gennem hele interviewet et meget afslappet kropssprog, og virke-

de meget tryg ved situationen.  

 

Informant 5, er en kvinde på 47 år, som til dagligt arbejder som rådgiver i en bank. Hun har været 

gift i 28 år og har 3 børn. Hun har adgang til internettet.  

 

Hun finder sin egen kærlighedshistorie som værende mindeværdig. Hun og sin mand mødte hin-

anden da de var helt unge, der hvor de gik til fodbold. De var en aften i byen sammen, hvorefter 

de blev kærester. 

 

Single vs. parforhold 

Hun mener at det er fuldt ud acceptabelt i det danske samfund at være single, og hun mener at 

man skal leve sit liv som man selv vil. Herefter tilknytter kun en kommentar om, at hun mener, at 

der er mange som synes det er for besværligt at leve i et parforhold, og derfor vælger at leve ale-

ne. 

Hun mener at dem der har valgt at være single, ofte er fordi de selv vil bestemme og leve det frie 

liv. Hun nævner også at der må være en hvis grad af egoisme inde over dem der vælger at være 

singler.  

Det er vigtigt for hende selv, at være i et parforhold, idet hun finder det vigtigt at have en og dele 

sine oplevelser med og at man har en at tale med. Samtidig siger hun at det er vigtigt for hende at 

have en i hendes liv som kender hende meget godt, så hun har en som ved hvordan han kan støtte 

hende. Det ville hun have svært ved at undvære. 

Det er vigtigt for informanten at have et godt liv med en god familie og venner og være glad for 

det arbejde hun har. 

 

Online dating generelt 

Informanten hørte første gang om online dating for ca. 10 år siden, og mener at det var gennem en 

reklame i fjernsynet. Hun mener at der har været en løbende udvikling af folks holdninger i takt 

med internettets udvikling generelt. Hun nævner i denne sammenhæng at hendes egne holdninger 

også har ændret sig med tiden. Da online dating først blev introduceret havde hun svært ved at 

forstå hvorfor man ikke havde andre muligheder for at finde en partner, men i dag kan hun godt 

se, at det er en god mulighed for at finde de rigtige typer fra starten af. Dette holdningsskifte me-

ner informanten skete for cirka 4-6 år siden.  
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Hun mener, at der eksisterer mange forskellige holdninger til online dating. Hun siger, at nogle 

finder det underligt at man ikke kan finde en partner på anden vis, hvorimod andre anser online 

dating som værende meget bekvemt og nemt. Informanten udtrykker, at hun selv mener at online 

dating giver mulighed for at man klart kan definerer hvilken type man søger, frem for at tage på 

diskotek og finde en partner. 

Hun tror at ældre mennesker, som er gift og som er i et parforhold, generelt har sværere ved at 

forstå at man skal finde en partner online. Hertil siger informanten, at hun tror at folk der selv har 

fundet deres partner ude i byen, har svært ved at forstå hvorfor der er et behov for at benytte onli-

ne dating.  

 

Hun beskriver nogle venners datter, som har mødt sin kæreste online, hvor det har været en gene-

rel positiv oplevelse, som de har været meget åbne omkring. Herudover har hun også andre ven-

inder som benytter online dating flittigt. 

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 

Informanten mener at det er alle typer af personer der benytter online dating. Hun mener blot det 

afhænger af, om man har fundet en partner eller ej og om man søger en ny. 

Hvis hun selv blev single tro hun, at hun ville være åben over for muligheden om at benytte online 

dating, idet hun mener at det kan være lige så godt som alle mulige andre steder man har fundet en 

partner. Herudover nævner hun, at hun ikke kan se hvilke andre muligheder en kvinde i hendes 

alder ville have for at møde en ny partner, idet hun ikke mener, at det er en mulighed at gå på di-

skotek.  

Dog nævner informanten at hun forbinder online dating med visse risici. Blandt andet siger hun at 

der er en vis risiko, fordi man på nettet kan udgive sig for at være hvem som helst, og man derfor 

ikke kan vide om det der står om personen er rigtigt eller ej. Derfor synes hun at det kan være en 

farlig måde at møde personer på. 

På den anden side synes hun, at det er en klar fordel, at man kan opstille en masse forskellige kri-

terier op for hvilken parter man søger. Både i forhold til hvad man interesserer sig for, hvor gam-

mel man skal være, skal man se godt ud eller hvor meget skal man veje. Desuden nævner hun, at 

det er en fordel, at man er sikker på at personen er ledig på markedet, så man ikke risikerer at øde-

lægge et forhold, og derved undgår en eventuel ubehagelig situation. 

 

Social påvirkning 

Informant 5 mener at alt hvad hun hører og læser i medierne påvirker hende hele tiden. Derudover 

nævner hun at hendes sociale omgangskreds har indflydelse på hendes holdninger. Specielt når 
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hendes veninder fortæller om at de har fundet en partner via online dating, så påvirker det hendes 

holdninger positivt.  

Informanten har et klart indtryk af at folk i hendes omgangskreds har en rimelig positiv holdning 

til online dating, hvis ikke der er andre muligheder for at finde en partner. 
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Bilag 10: Informant 6 

Kropssprog: Informanten var til at starte med lidt tilbageholdende og sad med krydsede arme, 

men blødede op i løbet af interviewet.  

 

Informant 6 er en mand på 56 år, som har været gift i 33 år og som har to børn. Han er direktør i 

sit eget firma og har adgang til internettet.  

 

Single vs. parforhold 

Informanten mener at det er fuldt ud acceptabelt at være single, idet han mener at folk skal have 

lov til at gøre hvad de har lyst til. Han forbinder dog det at være single med at være egoistisk og 

ikke tage hensyn til andre mennesker. Han siger at singler har sin egen måde at leve på. 

Det er vigtigt for informant 6 at være i et forhold, da han mener at man har godt af at være sam-

men med et andet menneske og dele sine oplevelser.  

Det er vigtigt for informanten at have tryghed i sin hverdag og være omringet af mennesker som 

han finder troværdige.  

 

Online dating generelt 

Han hørte første gang om online dating for ca. 5 år siden, via en reklame i fjernsynet eller på in-

ternettet tror han. Han mener at online dating i dag er accepteret i samfundet. Denne accept mener 

han er sket for cirka 3-4 år siden. Han finder selv dating som værende lidt frækt, fordi det er en 

helt ny måde at finde en partner på. Han havde en mere skeptisk holdning til online dating, da det 

kom frem, da han dengang ikke mente at det var en måde at finde en partner på. I takt med at han 

er blevet fortrolig med at bruge internettet, er han dog begyndt at synes at det er en mere naturlig 

måde at sortere blandt forskellige personer på. Dette holdningsskifte tror han er sket inden for de 

sidste 3-4 år.  

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 

Informanten tror ikke, at det er en bestemt type personer som anvender online dating og ville selv 

være åben over for at benytte det, hvis han blev single. Dette siger han, da han ikke synes at der er 

noget galt i at finde en person via online dating. Herudover siger han at det også er på grund af ren 

dovenskab han ville vælge det, da han synes, at det er en nem måde at vælge ud fra bestemte kri-

terier som man selv synes godt om. Han synes også at online dating har den fordel ,at man møder 

mennesker der også søger en partner. Han mener dog, at der er en manglende troværdighed ved at 

benytte online dating, da man ikke ved med sikkerhed hvem det er man skriver med, og om det de 

siger er korrekt.  
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Social påvirkning 

Informant 6 mener, at der generelt er en positiv holdning til online dating i hans omgangskreds. 

Han tror også at andres erfaringer vil have en hvis betydning for hans egne holdninger til online 

dating og har ind til videre hørt om forskellige i hans omgangskreds der har mødt sin partner på 

denne måde. Han siger at der er mange gode oplevelser. 
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Bilag 11: Informant 7-11 

Kropssprog: Informanterne havde indledningsvist et meget nervøst kropssprog og skulle lige finde 

sig til rette i gruppen. De løsnede dog alle op efterhånden som interviewet skred frem. Gruppedy-

namikken var meget præget af, en autoritetstro overfor den ældste deltager og hans holdninger.  

 

Single vs. parforhold 

Informant 8 mener, at det er acceptabelt at være single i det danske samfund. Han nævner endvi-

dere at han mener, at der specielt blandt drenge eksisterer en form for aversion imod det at være i 

et forhold. Informant 11 fortæller at han har været single fra 1997 til sidste år, og han derfor har 

svært ved ikke at se det som værende acceptabelt at være single. Han mener at mange mennesker 

har godt af, at have deres eget rum og at dette fungerer fint hvis man ikke har fundet den rigtige 

partner. 

Informant 9 er enig med informant 8 i, at det er omvendt nogen gange. Hun fortæller, at der er 

nogen der kan se skævt til, at man bliver kærestekedelig eller, at man er for meget sammen med 

sin kæreste. Informant 7 mener dog at dette kommer meget an på om alle i ens omgangskreds har 

kæreste, for i sådanne tilfælde synes hun at opleve at de også gerne vil have at hun får en kæreste. 

Modsat siger hun, at hvis der er masser af single, så vil de gerne have, at man skal med ud og væ-

re vild i byen. Omgangskredsen har derved en stor betydning. Informant 10 mener også det er 

acceptabelt at være single i samfundet. For ham er det ligegyldigt om man er det ene eller andet. 

 

Informant 8 synes at det er være single giver langt mere fleksibilitet, idet man ikke skal koordine-

rer det man laver. Hertil siger informant 7 at man har flere forpligtelser når man har en kæreste – 

også over for kærestens familie og venner. Informant 11 mener, at det går ud over impulsiviteten 

når man er i et forhold. Han mener, at det er nemmere at følge en tanke hvad enten det er er-

hvervsmæssigt, eller privat boligmæssigt, når man kun selv tager sine beslutninger. 

 

Informant 9 synes ikke det er vigtigt for hende at være i et forhold. Dette siger hun fordi hun me-

ner, at hun blot ville bruge mere tid på sin familie og venner hvis hun var single – hun ville være 

mere opsøgende hvis hun var single. Hun nævner dog, at det er vigtigt for hende at være i et for-

hold, fordi det er sammen med ham som hun er det med. Informant 7 nævner, at hun ikke synes at 

det gør nogen forskel om man er i et forhold eller ej. Informant 11 siger, at han ikke mener, at det 

er afgørende om man er i et parforhold eller om man er single, men at det der i stedet er vigtigt er 

om man er et sted hvor man kan udfolde sig og udvikle sig selv og sine interesse. Endvidere siger 

han, at hvis man kan passe det sammen med en partner hvor der er plads begge veje, så er det fint 
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at være i et parforhold, men ellers er det lige så fint at være single, hvis det er det der prisen for at 

gøre det man gerne vil. 

Informant 10 synes modsat de resterende medlemmer, at det er vigtigt for ham at være i et for-

hold, hvorfor han gerne vil ændre sin civilstatus. Det skal være med en han har lyst til at være i et 

forhold med. Informanten tror, at han ville bruge lige så lang tid på sine venner og familie, fordi 

han mener, at hvis det er det rigtige forhold, så støtter man hinanden og besøger hinandens venner 

og familie. Det er blandt andet vigtigt for ham, da han gerne vil have børn og familie. Det er i 

denne sammenhæng vigtigt for informant 11 at pointere, at der for ham ikke var noget alternativ 

for at være i et parforhold, da han var ung, og han havde set sig selv med børn og familie og fik 

det også relativt tidligt. Så det er en udvikling af hans standpunkt. 

 

Alle deltagerne mener, at den mest optimale måde at møde en partner på er face-to-face. Infor-

mant 9 tilføjer til denne betragtning, at hun synes den mest optimale måde er gennem venner. Det 

er sådan, at hun har mødt nogle af hendes kærester/x-kærester. Det siger hun fordi så har man 

måske nogle af de samme interesser. Så har de ofte samme humor og det er lettere mener hun. 

Informant 7 mener ligeledes at det er godt, at det er nogen der kender nogen der kender nogen, for 

så ved man lidt hvordan personen er – når der er nogen der har sagt god for ham. Men man kan 

også møde nogen i byen (hvis man kan huske det dagen efter), siger informanten. Informant 11 er 

dog meget ambivalent omkring dette, fordi han godt kan følge det med at man godt kan møde folk 

gennem folk, men man kan også møde folk gennem fritidsinteresser eller i arbejdssituationer, 

hvor man kan connecte med nogen. Dog er både hans børns mor og hans nuværende partner en 

han har mødt ved tilfældigheder. Så han tror ikke, at der er nogen ideel måde at møde sin partner. 

Han tror i virkeligheden at tilfældigheder spiller ind. Informant 10 tror ikke, at der er nogen ideel 

måde. Han mener at det er smart, det med at man har fælles venner, men det kan også godt blive 

et problem hvis man går fra hinanden ifølge ham. 

 

Værdier 

Informant 9 mener at ærlighed er en central værdi i hendes hverdag. Til dette siger informant 11, 

at det er vigtigt, at der er ærlighed omkring hvem man er, og om hvilke relationer man går ind i. 

At man kan være sig selv, uden at skulle stå alt for meget til regnskab for sine særheder – bare 

man er ærlig omkring dem. Han mener at det er nemmere, at forholde sig til folk der viser hvem 

de er og som er ærlig omkring det, i stedet for at man skal ud og gætte. 

 

Online dating generelt 
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Informant 7 har først stiftet bekendtskab med online dating, da hun så singleliv, hvilket hun mener 

var for ca. 4 år siden. Informant 10 tror dog at det var i starten af 0’erne – en 13-14 år siden. Dette 

er informant 8 enig i, som siger at det må cirka være for 10 år siden. Informant 11 fortæller, at han 

hørte første gang om det gennem en gammel veninde, som fortalte at hun mødte sin nuværende 

mand gennem dating, og det er cirka 10 år siden. 

 

Både informant 7 og 10 tror ikke at deres holdninger har ændret sig med tiden. Informant 9 tror 

dog at hendes holdninger har ændret sig en lille smugle, i takt med at hun har lært nogle at kende 

som har benyttet det. I starten var hun rimelig skeptisk, men nu er hun mere positiv overfor det. 

 

Informanterne mener alle at online dating bliver mere og mere acceptabelt i det danske samfund. 

Informant 10 mener, at man i starten tænkte at ”det var godt nok pinligt”, men nu er der så mange 

der har mødt hinanden over online dating, så nu tror han at det er meget normalt. Men han tror 

stadig at dem der møder hinanden over online dating måske lige prøver at være lidt hemmelig-

hedsfulde med det i starten, men han tror de fleste er ligeglade med det. Informant 7 tror generelt, 

i Danmark, at det er nogenlunde acceptabelt, idet man ser og hører om det. Dog mener hun, at det 

afhænger af alderen. Hun mener, at det i hendes aldersgruppe ikke er så normalt at gå på netda-

ting, men når man kommer længere op i alderen tror hun, at det bliver mere udbredt. Hun kender 

kun en enkelt i hendes egen aldersgruppe som har benyttet det. Informant 9 tror, at det er blevet 

mere acceptabelt i takt med, at samfundet er blevet mere og mere stresset. Hun siger at der sker 

flere og flere ting, så folk kan godt synes at det er nemmere at gå online og møde nogen med 

samme interesser, i stedet for at skulle stå i fem timer på en eller anden bar en fredag aften – det 

tror hun har en betydning for at det bliver mere og mere acceptabelt. 

Informant 8 er i tvivl om hvorvidt online dating er blevet accepteret i det danske samfund. Han 

mener ikke at det er en del af sfæren. Det er ikke noget man snakker om. Informant 9 siger også, 

at der er en stigende interesse for det, og man er blevet ved med at udvikle datingsites, derfor må 

der jo være et marked for det. Hun mener, at når der er et marked for det så må der også være en 

stigende accept. Informant 11 siger, at det for ham har udviklet sig fra at være noget han aldrig 

kunne drømme om, til at han har hørt de gode historier om det. Inden han mødte op til interviewet 

troede han, at det var mere acceptabelt, men efter at have hørt de yngres holdninger tror han, at 

det er lidt tilbage fra hvor han selv startede. Informant 10 nævner datidens kontaktannoncer, hvor 

det var meget tabubelagt. Dette mener han er blevet erstattet af online dating som er nemmere. Så 

han tror, at man til at starte med, så det som en digital kontaktannonce. Han tror det er blevet mere 

acceptabelt inden for de seneste 7 år. Informant 11 tror, at noget der kan påvirke i en positiv ret-

ning er at der er et højt informationsniveau i dag og at man gerne vil rationelt udvælge sin tid. 
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Online dating kan godt være en rationel måde og møde nogen på. Han mener, at det stresssamfund 

vi lever i gør det mere og mere socialt acceptabelt. 

 

Informanterne mener at der eksisterer forskellige holdninger i de forskellige aldersgrupper. Infor-

mant 8 siger, at hans oplevelse er, at når man har med yngre at gøre, så er det mindre acceptabelt, 

og når man så bliver ældre bliver det mere acceptabelt. Han nævner blandt andet  Tinder, og siger 

at der på dette medie er mange der skriver, vi mødtes ikke her, som jo er derinde, men som samti-

dig er totalt eksplicit om at de egentlig ikke vil være derinde, eller at de ikke vil have at andre skal 

vide at de er derinde. Det tror han ikke er tilfældet hvis man har nogen som er plus 30. I den al-

dersgruppe tror han ikke at man synes, at der er noget flovt over det. Informant 7 fortæller endvi-

dere om en veninde, som sagde at hun var kommet ind på en datingside, hvor en tredje venindes 

kommentar var: ”ej det har du bare ikke gjort”. Hertil siger informanten, at hun forstod det som 

om at hendes veninde synes at det virkede desperat. Informant 11 mener, at der eksisterer meget 

forskellige holdninger. Da han fortalte sin gode ven på 49, at han skulle ind og snakke om netda-

ting, så sagde han ”det har du da aldrig brugt” (med en smugle undren i stemmen). Han havde lidt 

den holdning, at det kan man jo ikke. Men informanten møder også mange der har det der rumme-

lige. Og han har stødt på en del der fortæller åbent om, at de har mødt hinanden via netdating. Han 

er lidt overrasket over hvad de andre i gruppen fortæller om de unges holdning, fordi han synes, at 

det er i spredte aldersgrupper han har hørt denne accept – nogen af dem tror han ikke er over 30, 

og der er flere af dem der er i alderen 30-40.  

 

For at overveje at benytte online dating skulle informant 7 være i en situation, hvor hun virkelig 

søgte efter at finde en kæreste, og måske lidt havde opgivet andre metoder. Hertil siger informant 

8 at det er som om, at det er et meget seriøst medie og møde folk på. Hvis man vælger det så er 

man meget seriøs, hvortil informant 7 siger, at så vil man have en kæreste. Informant 8 siger her-

til, at hvis man går på online dating så er det fordi man virkelig vil det – man vil have en kæreste. 

Det er super seriøst. Det er blevet meget praktisk – og man siger, at det her er mine praktiske præ-

ferencer.  

Informant 11 siger, at for at han ville overveje online dating skulle han ikke være i stand til at 

bevæge sig rundt.  

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 

Informant 7 tror, at det er meget forskellige typer der bruger online dating, hvilket informant 8 er 

enig i. Informant 9 mener dog, at online dating bliver mere og mere specifikt, fordi der er så man-

ge forskellige datingsites – farmerdating, elitedating, dating.dk – derfor bliver det meget specifikt 
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hvilke karakteristika der er derinde på de forskellige sites, men sådan overordnet set så tror hun 

ikke er der nogen forskelle de forskellige aldersgrupper imellem. Informant 10 tror, at dem som er 

trætte af at gå i byen fredag og lørdag nok er dem som bruger det, mere end dem som går i byen 

hver weekend. Han mener også, at dem som er mindre udadvendte kan have det godt med at 

gemme sig lidt bag en online profil og finde ud af det på den måde. Informant 11 tror også at der 

er nogen som man finder med en hyppigere frekvens. Han forestiller sig, at hvis man var bundet 

af forpligtigelser derhjemme, f.eks. af børn der skal passes i hverdagen, så er det en rationel måde 

at have en tilgang til at møde en partner på, uden at skulle rende i byen for at finde vedkommende. 

Så måske enlige mødre og fædre har en hyppigere frekvens. Informant 8 fortæller i denne sam-

menhæng om en kammerat som gik på netdating for at score ældre mødre, idet der var et stort 

marked herfor på online dating. 

 

Informant 9 synes, at en udfordring ved online dating er, at man kan skrive rigtig mange ting, 

uden at man får personen bag og det tror hun er lidt svært at aflæse. Det forbinder hun også med 

ærlighed – at man kan skrive rigtig mange ting, hvor man arbejder og man er atletisk – men hvis 

man ikke er ærlig omkring det, så falder det hele til jorden når man møder hinanden. Hun mener 

også, at der kan være nogle som får et boost i at sidde og skrive med folk derinde.  Hertil tilføjer 

informant 7, at det kan være nemmere at misforstå på skrift, når man ikke forstår hentydninger og 

når man laver en smiley, hvad betyder den smiley så. Der mener hun, at det er meget nemmere at 

snakke ansigt til ansigt. Informant 11 siger til dette, at der hopper alle mulige management folk 

rundt derude og siger at 90 % af kommunikationen er kropssprog, og den har man jo totalt frata-

get sig ved online dating. Informant 10 synes, at det er en udfordring, at online dating synes meget 

checkliste agtigt, hvor man kan sige ”det passer ikke, det passer ikke – væk”, hvorimod hvis man 

mødte vedkommende face-to-face ville man måske se nogle andre kvaliteter, hvor man måske 

siger, at det godt kan være, at han ikke har det der, men så har han det der i stedet. 

Modsat sig informant 7 at det kan være nemmere at udtrykke sig online, hvis man har svært ved at 

gøre det over for en person, hvis man er nervøs eller sådan noget, så er det måske nemmere at 

skrive en lille historie om sig selv. Informant 10 synes også, at der er en mulighed ved online da-

ting ved, at man kan møde nogle folk, som man måske ikke ville have mødt ude i det virkelige liv.  

 

Alle deltagerne ville være åbne omkring det, hvis de finder eller havde fundet deres partner onli-

ne. Informant 11 siger, at han tænker at det ligger i det med ærlighed. Hvis han bevægede sig ind 

på online dating, så ville det jo være en del af ham. 

Informant 7 fortæller, at hun benytter Tinder, hvilket hun tror hun gør frem for normal online da-

ting fordi hun tror, at det er mere udbredt blandt hendes aldersgruppe. Hertil siger informant 8, at 
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hele essensen ved Tinder er, at det er meget mindre forpligtigende. Meget lavere indgangsbarrie-

rer, så man skal ikke til ind og lave en profil, man skal ikke til at beskrive, at man godt kan lide 

hunde, og hvad man laver i sin fritid. Han synes, at det er nemt og det gør at det er meget mindre 

kompliceret – man skal bare svipe. Det er det der for ham var et salg ved det. Det er så også det, 

han mener der gør, at interessen for det hurtigt daler. Fordi der er ingen substans i det.  

Informant 10 fortæller, at han bruger online dating, men at han ikke gider benytte betalingssites.   

Hertil siger informant 7 at hun heller aldrig ville betale penge for det. Som udgangspunktet er nu, 

ville hun heller ikke gå ind på et datingsite. Informant 11 siger, at hans holdning umiddelbart er, at 

han ikke kunne drømme om at bruge det, fordi han gerne vil møde personer real life, men siger 

også, at alt kan udvikle sig. Informant 9 er enig i at det sagtens kan udvikle sig. Hun fortæller om 

en veninde som var inde på elitedaters, hvor hun fik 14 dage gratis. Der nåede hun at møde en del 

fyre, og hun nåede også at komme på date med en, som hun datede i en måned. Så hvis informant 

9 fik sådan et gratis abonnement tror hun, at hun ville gå ind og prøve, og så vil hun ikke afvise 

om hun kunne blive hooked på det. Hun siger ligeledes at prisen er en afgørende faktor, specielt 

som studerende, så mener hun at 200 kroner er rigtig mange penge at bruge om måneden. 

 

Informant 10 mener at det er en risici ved at benytte online dating, ved at man kan møde en som 

har løjet, og det kan være nogle andre billeder. Informant 7 siger, at det kan være at man klikker 

rigtig godt mens man skriver sammen, og når man så møder personen falder det hele til jorden, og 

at dette er en risiko. Informant 11 siger, at han tænker, at der kan være den fare, at hvis man over 

længere tid skriver sammen uden at have mødt hinanden, så kan man nå at have så mange infor-

mationer om hinanden, at man faktisk forestiller sig og forstiller sig over for en et længere stykke 

tid inden det er muligt at gennemskue, at det er en psykopat man møder. Han nævner at det kan 

være en fare, at man kan opnå så mange informationer, og fange de svagere personer. 

Informant 8 finder online dating utrolig ineffektivt. Han har selv været på nogen dates hvor han 

synes, at det har været røvsygt. Fordi man ikke ved noget på forhånd og man ikke kan mærke om 

der er et eller andet der er interessant. 

 

Fordelen ved at date offline mener informant 11 er, at det er der man ser glimtet i øjet. Hertil siger 

informant 7, at man offline får en fornemmelse for hvem personen er. Det er lidt sværere over 

netdating. Informant 8 beskriver det som en tragt og siger, at når man er i byen, så vælger man 

nogle få hvor der er en connection, hvor ved online dating, der er der et meget større filter. Han 

mener, at det er meget nemmere at skrive til en person, og så se hvad der kommer ind. Han mener, 

at tragten er meget større online, hvor den er meget smallere offline, men mere kvalificeret tror 

han. Informant 7 siger, at hun synes at det er en ulempe ved online dating at man kan bruge meget 
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tid på det, som kan være spildt. Hertil siger informant 10 dog, at online dating gerne skulle ende i 

offline dating. Ellers er der ikke nogen pointe i det. Der hvor informant 11 kan se nogle fordele i 

online dating er ved en super struktureret person, og i den bedste af alle verdener hvor den der 

sidder på den anden side også er fuldstændig ærlig og man så har 20 kriterier, så kan man spare en 

masse tid på at rende i byen og se om man kan møde en der opfylder lige præcis de 20 præferen-

cer. Men det kræver at der er ekstremt ærlighed på begge sider. 

 

Prisen på online dating anser informanterne, som havende stor betydning. Informant 7 siger at hun 

ikke vil betale penge for at kunne sidde og skrive med folk. Informant 10 siger hertil, at hvis man 

har betalt penge for det er man måske lidt mere seriøs omkring det. Informant 7 mener også, at det 

er væsentligt ved online dating, at man har muligheden for at sortere på online dating, så man ikke 

ender med en der er fuldstændig modsat en selv. Muligheden for at møde folk spredt geografisk 

synes ikke at have stor betydning for informanterne, dog kan informant 10 godt se fordelen ved 

det, hvis man har i sinde at flytte et nyt sted hen.  

 

Social påvirkning 

Informant 7 tror at hendes omgangskreds har stor indflydelse på de holdninger hun har. Informant 

10 siger, at han tror inaktivitet har indflydelse på ens holdning, da det påvirker en når der ikke 

kommer respons på det man bruger sin tid på at skrive. Han mener, at det er sværere at ignorere 

en der kommer hen til en i real life. 

 

Informant 7 tror ikke, at der er nogen i hendes omgangskreds der benytter online dating – ellers er 

det ikke noget de taler om tilføjer hun. Informant 8 siger, at der er nogen af hendes tætte veninden 

der har prøvet det, og der er en som har brugt det ret aktivt, og datet en del fyre derfra, men hun 

ved  ikke om der er mange der bruger det. Informant 10 siger i denne sammenhæng, at han har en 

kammerat hvor de snakker meget om online dating. Informant 11 siger, at det kun er noget man 

taler om i relationer, hvor folk har mødt hinanden gennem online dating. Og det synes han er ble-

vet oftere. Han tror at der er kommet en større tryghed for at fortælle det. Han kender også nogle 

ungkarle som har brugt det til at sortere potentielle kandidater og som har mødt rigtig mange for-

skellige. Det er dog ikke noget han sidder hjemme og snakker over kaffebordet om.  

 

Informant 11 fortæller at det er hans indtryk at der er en meget rummelig holdning omkring online 

dating i han omgangskreds. Informant 8 siger, at han tror at holdningen i hans omgangskreds er, at 

det ikke er noget man bruger, hvortil informant 7 siger at holdningen i hendes omgangskreds er at 

det ikke noget man snakker om. 



Kapitel 11 | BILAGSFORTEGNELSE 

 

Side 155 | 197 

 

Informant 9 mener at andres oplevelser med online dating har indflydelse på hendes holdninger. 

Hun fortæller at dem hun kender har haft positive oplevelser, men hvis hun mødte en som  havde 

en  lorte oplevelse, så tror hun, at det ville påvirke hende. Det ville afskrække hende. Også hvis 

hun hørte noget i medierne. Dette er informant 7 enig i. Informant 11 siger, at hans rummelighed 

er affødt af, at han har hørt en del positive eksempler. Men han har også hørt dem der har datet 

rigtig rigtig mange, som stadig bliver ved med at søge partnere den vej. Det mener han er kvalifi-

ceret spild af tid. Det mener han fordi de har brugt rigtig meget tid på rigtig mange dates og de er 

blevet skuffet hver gang, og så tænker han at den opsamling der sker efter hver date ikke er ander-

ledes end hvis man havde mødt en i real life. Når der er en gentagen dårlig oplevelse, så tror han 

på at det handler om at man måske hellere skal møde nogen real life fra starten af. I stedet for at 

sidde og skrive 14 dage til 1 måned med en. Det strækker sig jo over længere tid, online dating. 
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Bilag 12: Informant 12-18 

Kropssprog: Alle deltagerne i interviewet var meget afslappede i situationen. Der var en utrolig 

god gruppedynamik, hvor alle deltagerne var meget aktive i diskussionen.  

 

Single vs. parforhold 

Informant 14 og 18 mener begge, at det er acceptabelt at være single i det danske samfund. Infor-

mant 14 tilføjer, at jo ældre man er, jo mere går folk ud fra at man er i et forhold. I 20erne er det 

okay ikke at være i et forhold, men når man bliver omkring 30, så forventer folk at man snart får 

børn.  

Informant 18 mener, at man på nogle områder er man mere selvstændig når man er single, mens 

man er mere afhængig af hinanden i et forhold. Informant 16 siger, at hun tror, at det er meget 

aldersspecifik. Når man er ung og single virker det meget selvvalgt. Men hvis man er 80 og sing-

le, så virker det meget ensomt og ikke noget man har valgt. Der er meget forskel på at være single 

afhængig af hvor i livet man er. Informant 13 siger, at det er et spørgsmål om løfte, hvor man har 

lovet en anden, at man er sammen med vedkommende. Dette er informant 14 enig i. Hun siger 

hertil, at man godt kan være selvstændig og i et forhold, men man har forpligtiget sig på en måde. 

Derudover fortæller hun, at hun tænker at man måske er lidt mere fordomsfuldt omkring, at sing-

lefolk går lidt mere ud og i byen hvor de opsøger kontakt med andre. Hvis nogle af mine veninder 

er blevet single er de begyndt, at gå meget i byen igen. Dette mener informant 16 igen må være 

aldersbestemt, da man måske ikke går så meget i byen hvis man er 50 år og bliver single. Men 

selvfølgelig kan det godt være, at man begynder at leve lidt mere op igen, nævner informanten. 

 

Flere af informanterne mener ikke at det er vigtigt for dem, at være i et forhold. Informant 15 og 

16 siger dog, at det er vigtigt for dem at være i et forhold. Informant 15 siger, at han synes det er 

vigtigt at være i et forhold, da han finder det kedeligt, at være alene derhjemme. Hertil siger in-

formant 16, at hun ser sit liv som værende sammen med en anden og ikke alene, så hvis hun ikke 

var sammen med hendes nuværende partner mere, tror hun at hun ville søge efter en ny partner. 

Informant 13 siger, at hun ikke nødvendigvis vil finde en ny, da det er vigtigt for hende, at det 

sker på en naturlig måde at man finder en partner.  

 

Der er ingen af informanterne der har et ønske om at ændre deres civilstatus. Hertil siger infor-

mant 12, 13 og 18, at de ikke vil ændre deres civilstatus bare for at ændre den – det skal være med 

den rigtige person.  
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Informant 14 mener, at den mest optimale måde at møde sin partner på er gennem ens omgangs-

kreds. Dette siger hun, da hun ikke er god til at gå ud og møde fremmede. Hun mener, at det er 

nemmere at møde andre mennesker sammen med folk som man kender i forvejen, og blive intro-

duceret på den måde. Informant 17 er enig i dette, og siger at han synes at en god måde kan være 

gennem venner ved privatfester. Informant 16 tilføjer hertil, at det også kan være gennem arbej-

det, venner eller via en hobby. Informant 13 og 18 siger, at det for dem er vigtigt, at deres om-

gangskreds kan verificere den eventuelle nye partner, hvorfor de mener, at det er fordelagtigt at 

finde sin partner vha. venner.  

 

Værdier 

Både informant 12, 14 og 15 mener, at det er en central værdi for dem at være glad og tilfreds i 

deres hverdag. Informant 13 finder musik utrolig vigtigt for hende. Informant 14 tilføjer, at hun 

synes humor er en vigtig værdi og at man er glad og kan give noget til sine venner og familie. 

Informant 17 siger at socialt samvær er vigtigt for ham, hvortil informant 18 siger, at det at dyrke 

motion er vigtigt for hende.  

 

Online dating generelt 

Til spørgsmålet omkring, hvornår informanterne tror, at de hørte om online dating første gang, er 

de en smugle spredt. Informant 14 siger, at hun tror at det var for 5 år siden. Informant 18 siger 7 

år. Informant 16 siger 10 år, hvortil informant 17 siger, at han tror det er 10-12 år siden. Dette er 

informant 18 enig i.  

Informant 17 fortæller, at han stiftede bekendtskab med online dating gennem en kusine som be-

nyttede det. Informant 18 siger, at hun hørte om det gennem en veninde som begyndte at bruge 

online dating, hvorigennem hun mødte en fyr og var sammen med ham nogle år. Både informant 

13 og 14 siger, at det var gennem klassekammerater som begyndte at anvende online dating.  

 

Informant 14 tror at online dating er blevet accepteret i det danske samfund, inden for de sidste 5 

år. Informant 12 tror at accepten er kommet gradvist og hun tror det kommer til at blive mere ac-

ceptabelt. Dette er informant 13 enig i, og hun mener ikke at det er fuldt ud acceptabelt endnu. 

Informant 18 mener at denne accept kommer til udtryk i takt med, at det bliver mere og mere ita-

lesat. Jo mere synligt det er. Jo flere bryllupper man kommer til hvor præsten fortæller, at de har 

mødt hinanden via online dating. Det bliver mere synligt jo mindre tabuiseret det er – det er en 

selvforstærkende effekt. Dette er informant 17 enig i. Informant 16 tror også, at det at man er ble-

vet vant til at meget af ens sociale liv er over nettet, gør at det at man finder en kæreste via online 

dating er okay.  
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Informant 13 tror, at online dating er tabuiseret. Informant 14 siger, at hun tror at det igen er al-

dersbaseret. Blandt de unge tror hun, at det er lidt tabu at tale om, at man bruger online dating 

eller har mødt sin partner via online dating. Hvorimod hvis man er over 40 år, så tror hun at det er 

ret normalt, fordi hun tror at mange tænker ”hvor skulle vi ellers møde nogle”. Informant 16 tæn-

ker, at det er omvendt. Hun tror, at de unge som er meget på nettet tænker det er meget naturligt 

også at bruge online dating. Hertil fortæller hun, at hun selv har mange veninder som bruger det. 

Hun tror at de ældre måske er mere i tvivl om hvad det er eller ikke forstår hvordan man bruger 

det. Informant 15 tilføjer til debatten, at der måske er ved at ske et skifte, hvor det måske er ved at 

blive mere acceptabelt blandt alle. Informant 15 siger til dette, at hun tror, at mange unge også 

bruger det som en accept af sig selv eller en bekræftelse. Så har man en profil og så kan man se 

hvor mange der synes man er interessant. Så bruger man det til at spejle sig selv i samfundet og de 

går meget op  i hvor meget post de får. Informant 14 fortæller, at hun tror at hun ville synes, at det 

var pinligt at fortælle sine veninder, hvis hun havde en online dating profil. Hun tror, at hendes 

veninder ville hive fat i hende og sige at de skulle gå i byen i stedet for. Informant 16 siger, at hun 

tænker på den der paradis verden hvor folk er så vilde med at udstille sig selv, så kan hun kun 

forestille sig, at folk også vil have en online dating profil så man kan vise sig frem der. Hertil si-

ger informant 14, at det måske er fordi hun ikke er så eksobisnistisk. Informant 13 tilføjer, at hun 

også tror at der er et tidsaspekt i det. At folk ikke vil spilde deres tid ved at tage i byen et bestemt 

sted for at møde nogle eller vente på den her fest der kommer om en måned for at møde nogle 

blandt ens venner. Det er nemmere med online dating, at gøre det mere målrettet og sortere nogle 

fra. Hun tror, at vi i dag lever i en tid hvor folk ikke vil spilde sin tid. Dette er informant 14 enig i, 

men tilføjer at hun personligt synes at det er okay at andre har det, men at hun ikke selv vil have 

det. Så på den måde mener hun lidt det er et tabu. Hun ville ikke bryde sig om, at skulle sidde og 

skrive en tekst om sig selv eller skulle vælge nogle ud, ud fra et billede. Informant 13 siger i den-

ne forbindelse, at hun tror, at online dating anses mere som en nød-ting. I forhold til alder vil de 

ældre nok tænke at mit liv er sådan her, så derfor bliver det lidt af nød, at man skal anvende online 

dating. Informanten tror ikke det er et aktivt valg.  

Informant 14 siger at en stereotype omkring de personer som anvender online dating, er personer 

som gerne vil ses og så godt kan lide at stå og tage billeder af sig selv. Hun tilføjer hertil, at det 

blot er en stereotype og det ikke er sådan at hun tror at alle personer som bruger online dating er 

sådan. Informant 16 siger, at hun måske også tror at man tænker at man er lidt en fiasko hvis man 

bliver nødt til at online date fordi man ikke kan finde nogle i virkeligheden. Hun tror at det er 

sådan en nødløsning, hvis man har prøvet alle andre steder. Til dette tilføjer informant 12, at hun 

synes at det virker lidt som en falliterklæring, hvis alle andre muligheder ikke har givet noget. 
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Informant 16 fortæller også at det er hvad hendes veninder som bruger online dating siger, at det 

er en nødløsning. Informant 18 ser det også som en ting man nemt kan passe ind. I stedet for at 

skulle starte op på en ny hobby for at møde nye mennesker, så er det lidt nemmere at oprette en 

profil, siger hun og fortsætter med at sige, at hvis man vil have noget skal være anderledes i ens 

liv er man jo nødt til at gør noget. Og det med at lave helt om på ens vaner er måske lidt mere 

krævende end det at oprette en online profil som man kan passe. Hun synes dermed, at det bliver 

en meget praktisk ting, så man ikke skal stå på badminton banen kl. 18.15 hver onsdag aften.  

 

For at få dette uddybet stiller moderator følgende spørgsmål: Hvis man tager informant 18s be-

tragtning, kunne man så vende det hele på hovedet og sige at online dating så netop var noget man 

ville tale om for at udtrykke at ”jeg har så travl, så derfor bliver jeg nødt til at bruge online da-

ting”. Til dette siger informant 16, at hun tror at man skal vende den rundt igen. Hun siger, at hvis 

man har så travlt, at man ikke har tid til at finde en kæreste, skal man måske ikke have en kæreste. 

Dette er informant 18 uenig i, og siger at hvis man ikke har en kæreste, kan man jo ikke prioritere 

en kæreste. Hvis ikke man deler sin fritid med nogle, kan man jo lige så godt bruge sin tid på sin 

karriere eller andre ting.  

 

Informant 12 fortæller at hun oplever i sin omgangskreds, at det bliver mere og mere acceptabelt, 

hvor folk ikke har noget problem med at tale om det. Det anses ikke nødvendigvis som en nødløs-

ning, men blot som en mulighed på lige fod blandt alle andre. Informant 18 tilføjer, at hun ser det 

med at gå i byen lidt i kategori med online dating. For begge steder opsøger man folk man ikke 

kender. Dette er informant 14 enig i, og siger, at ved online dating er der den mulighed, at man 

kan lyve om sig selv, men den mulighed er der jo også ude i byen hvor man gerne vil fremvise det 

bedste billede af sig selv. Det er meget ens, hvor det er en fremmede man møder og søger at op-

stille det bedste billede af en selv. Informant 18 siger, at det bare er et spørgsmål om hvor overlagt 

det er, at man måske lyver om sig selv. Ved online dating kan man bare gøre det hele tiden.  

 

Informant 14 tror at hendes holdninger har ændret sig med alderen. Hun tror det handler om at 

hun er blevet ældre fordi hun ikke går lige så meget ud som hun har gjort. Dermed er det ikke så 

samfundsafhængigt. Informant 13 fortæller at hun synes, at det var helt forfærdelig for ti år siden, 

men nu bruger hun det selv. Så hendes holdninger har ændret sig meget. Både informant 16 og 18 

mener at de hele tiden har synes det er okay.  

 

Online dating – muligheder og begrænsninger 
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Informant 14 og 18 tror ikke, at der er en bestemt type som anvender online dating. Informant 18 

siger, at hun tror at det i starten nok var first movers på nettet, men at det nu er normalt. Informant 

14 og 16 siger at det kan være hvem som helst, fordi der er så mange specifikke sites og mulighe-

der. 

 

Alle deltagerne siger at de ville være åbne omkring det, hvis de fandt deres partner online. Infor-

mant 17 siger at de i hans omgangskreds ikke han noget problem med at snakke om online dating. 

Informant 13 fortæller, at hun også selv snakker om det, da hun finder det som værende et ret 

underholdende emne. Man oplever nogle sjove episoder, som man kan fortælle om. 

 

Informant 14 synes, at online dating har den udfordring, at det kan være tidskrævende, hvis man 

skal møde en masse nitter. For hende kan hun først mærke om der er kemi, når hun står face-to-

face med en person. Derfor siger hun at man kan spilde en del tid, da man ved online dating må-

ske skriver sammen hver anden dag i en måned og så mødes og finder ud af det er en nitte, hvor-

imod man i byen kan mærke det med det samme. Informant 15 siger, at for ham ligger udfordrin-

gen mere i, at man skal sælge sig selv på nettet, hvilket han tror er svært. Hertil siger informant 

18, at det er svært at give et sandfærdigt billede af sig selv. Og et objektiv billede. Det er der jo 

nok ikke nogle af os der kan. Informant 13 tilføjer, at det er meget tidskrævende at bruge online 

dating.  

 

På den anden side forbinder deltagerne også online dating med nogle muligheder. Informant 16 

siger at det er en mulighed, at det er tilgængelig hele tiden. Man skal ikke vente til næste fest. 

Man kan logge ind tirsdag aften og se om han har skrevet. Informant 17 tilføjer, at man kan kom-

me i kontakt med flere, hvortil informant 12 siger, at man ikke er så afhængig af, at det lige skal 

være nogle som kommer de samme steder som man selv gør. På det samme diskoteket eller re-

staurant eller andet. Informant 16 tænker også, at dem man møder på online dating nok er nogle 

som søger en kæreste, men det ved du ikke med de folk som du møder i byen. 

Informant 17 synes også at det er en mulighed, at man kan søge meget specifik efter en partner i 

forhold til hvad man har af interesse og andet. Så kan man målrette efter i forhold til hvad man 

søger. Informant 18 finder det også fordelagtigt, at man møder nogle nye mennesker. Dette siger 

hun, da hun mener at det for de fleste er nogle bestemt type mennesker der er i ens omgangskreds, 

så online dating giver mulighed for at sprede det lidt ud. Man kan møde nogle man overhovedet 

ikke kender, som laver noget helt andet. Informant 13 siger, at hun synes, at det at gå i byen er 

meget overfladisk og det kan være svært at pejle sig ind på folk. Og det foregår ofte i beruset til-

stand hvor man ikke rigtig kan se folk og man kan ikke rigtig tale med dem. Via online dating kan 



Kapitel 11 | BILAGSFORTEGNELSE 

 

Side 161 | 197 

man på en eller anden måde opsætte et filter ved online dating, hvor man kan have lange udveks-

linger og finde ud af at man har lidt til fælles. Så er det selvfølgelig noget andet når man møder 

hinanden i virkeligheden. Men hun synes det er meget rart efter hendes temperament at gå frem på 

den måde (via online dating) stille og roligt. Så for informant 13 kan den livsstil passe rigtig godt 

ind. Det synes hun er en mulighed. Informant 15 siger, at det også er en mulighed at man udvider 

det geografiske område hvor man kan søge i, hvortil informant 18 siger, at det er godt i stedet for 

man kun har sin omgangskreds man kan søge i. Hun forstiller sig også, at der er flere af de folk 

som bor ude på landet som bruger online dating, fordi der er færre mennesker modsat det at bo i 

København. Det er nok meget de samme mennesker man møder hvis man bor ude på landet. In-

formant 12 siger også, at det tiltaler hende, at der ikke rigtig er nogle begrænsninger. Hertil siger 

informant 14, at hun ville gøre sådan, at hun afgrænser det til hendes nærområde, men det er også 

med til at sortere en del fra.  

 

Der er flere af informanterne, som har benyttet online dating. Informant 18 fortæller at hun har 

brugt det for et par år siden. Det var noget som hun synes skulle prøves, og derudover så hundet 

som en fordel, at man ikke skulle gå og vente på en mulighed for at møde nye folk. Men ser mere. 

Man kan hurtigt blive indspist i den gruppe og det miljø man befinder sig i. Informant 13 har lige-

ledes brugt det. Hun har brugt det for at møde andre som også er homoseksuelle. Hun fortæller, at 

hun har haft det i perioder. Når hun ikke har haft en profil er det fordi hun enten har haft en kære-

ste eller fordi, at hun synes det har taget meget af hendes tid. Det at tage ud i byen hvor alle andre 

også er på jagt kan være meget offensivt. Hvorimod online dating er mere tilbagelænet og der 

mener hun, at hun kan være med til at styre tempoet. Det kan hun meget godt lide. Informant 14 

og 15 siger, at hvis man blev single var det noget der skulle prøves. I sær i takt med jo ældre man 

bliver er det en god mulighed mener de.  

 

Informant 14 mener ikke at der er større risici forbundet med at finde en partner online i forhold 

til at møde en i byen. Dette er informant 18 enig i. Hun tilføjer, at man skal have sin sunde fornuft 

med sig uanset hvor man møder folk man ikke kender. Informant 16 siger dog, at der er en risiko 

ved, at man ikke ved om folk er dem som de giver sig ud for at være.  

 

Informant 12 siger, at hun synes at det er en ulempe ved online dating, at det jo koster penge. Hun 

bryder sig ikke om, at de skal trække penge fra hendes konto hver måned. Informant 14 siger og-

så, at hvis hun skulle benytte online dating, skulle det være et sted hvor det ikke koster mange 

penge for lige at finde ud af om det er noget for hende. Specielt hvis man er studerende. Hertil 

siger informant 18, at for hende er det ikke en ulempe, nu hvor hun har et job. Informant 16 siger 
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også, at hvis man alligevel skal rende i byen og købe øl mv. er det måske lige frem billigere at 

have en online profil, hvortil informant 18 tilføjer, at der samtidig er et større udvalg. Informant 

13 siger også, at hun ikke bryder sig om den ide, at virksomheder skal tjene penge på at hun søger 

kærligheden. Informant 18 siger, at man gerne vil have at det er en naturlig ting. Til betalings-

aspektet tilføjer informant 16, at det viser lidt hvordan det har udviklet sig. Det at betale for en 

profil siger måske også noget om, at man er lidt mere ambitiøs med hensyn til at finde en kæreste. 

Det ligger et vist niveau. Derved har man jo også allerede sorteret nogle fra hvis man tænker, at 

det skal være nogle som er seriøse omkring det så derfor vil hun betale for det.  

 

Informant 14 siger, at den manglende ansigt-til-ansigt kontakt ville være et stort problem for hen-

de. Hun føler, at det vil være grænseoverskridende for hende, at skulle møde nogle som hun har 

mødt på online dating. Informant 18 siger at hun hellere vil skrive med nogle lidt tid og så finde 

ud af om det fungere i virkeligheden. Informant 16 siger, at hvis man møder hinanden i byen kan 

man mærke med det samme om kemien er der, hvorimod ved online dating kan man sidde der 

med pinlig tavshed hvis ikke det fungere. Hun fortæller at hun har en veninde som kunne nå, at 

køre ud og hjem på samme billet da hun skulle på en date, fordi det bare ikke fungerede. Hertil 

siger informant 14, at det også er en problematik i forhold til hvorvidt man ville sige det hvis man 

med det samme kunne mærke, at den anden person ikke var noget for en. Altså det vil jo være det 

mest tidsoptimerende. Til dette siger informant 16, at hun ville finde det grænseoverskridende at 

skulle afvise folk på den måde. Informant 14 siger, at det er nemmere i byen at gå væk fra folk. 

Dette ser informant 18 dog ikke som værende det store problem. Hun ville på den milde måde 

afvise folk.  

 

Muligheden for at kunne grovsortere i folk finder informant 14 vigtigt, men tilføjer, at det kan 

man vel også i den virkelig verden. Hun synes det er vigtigt ikke at spilde sin tid på folk som hun 

ikke er interesseret i. Informant 12 siger, at et problem kan være at man kommer til at sortere nog-

le fra som man måske passer godt sammen med, blot fordi de ikke har den rigtige øjenfarve eller 

hvad det nu er man sorterer efter. Til dette siger informant 16, at man kan blive så fokuseret på 

den rigtigt type og sortere efter det, og det viser sig at det måske ikke er den type man vil have. 

Derfor lykkes det måske aldrig, fordi det er den forkerte type man går efter. I virkeligheden kan 

man selvfølgelig også altid gå efter den forkerte type tilføjer informanten. 

 

Social påvirkning 
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Informant 14 og 18 tror, at ens omgangskreds og deres holdninger påvirker de holdninger som 

man har. Når man hører om andre som har haft succes med online dating. Informant 16 tror også 

de mange reklamer for online dating gør at det underbevidst bliver mere og mere normalt.  

 

Informant 14 fortæller at hun ikke kender så mange som åbent fortæller om online dating. Infor-

mant 13 siger at hendes forældre har mødt deres mand og kone online. Informant 12 fortæller 

også, at der er nogle stykker i hendes omgangskreds som har brugt det men uden succes. Infor-

mant 16 siger også at nogle af hendes veninder har brugt det, men uden held. Informant 18 siger , 

at hun ikke kender nogle som er aktive nu, men hun kender nogle som har mødt deres partner på 

den måde.  

 

Informant 14 fortæller at online dating ikke er noget de snakker særlig meget om i hendes om-

gangskreds. Hun har en veninde som lige er kommet på Tinder. Det taler vi ret meget om for det 

er da en sjov gimmik. Hvis der sker noget nyt er det noget vi taler om siger informanten. Infor-

mant 18 tror, at man taler om det hvis man bruger det, men at det nok mest er noget man taler om 

med andre singler i ens vennekreds. Ikke med dem som er i et forhold. Dette er informant 14 enig 

i.  

Informant 13 fortæller, at det blandt de homoseksuelle er noget man taler om konstant. Hun tilfø-

jer dog, at det også er fordi man bruger det til at møde nye venner, men selvfølgelig bruges det 

hovedsageligt til online dating. Hendes heteroseksuelle venner er meget interesserede i at høre om 

det at bruge online dating, men de anvender det ikke selv. Der opsøger de i stedet folk via deres 

omgangskreds. Informanten tror at det er accepteret blandt de homoseksuelle, at det er en falliter-

klæring eller en nødløsning man anvender, fordi det er noget som er anderledes. Hun fortæller at 

hvis man allerede ved, at man selv er lidt anderledes, så gør det ikke nær så meget at gøre noget 

som er lidt uden for normen. Hertil siger informant 18, at jo mere særlige interesser man har jo 

sværere er det jo også at møde folk i virkeligheden, og derfor bliver det måske nemmere accepta-

belt. Jo mindre målgruppe man har.  

Informant 15 siger, at de fleste han kender er i et forhold, så det er ikke noget de taler om. Infor-

mant 17 siger, at online dating er noget de taler om i hans omgangskreds fra tid til anden. Han har 

en kammerat som anvender det ind i mellem. Den generelle holdning blandt informanterne er, at 

det er noget man taler om hvis det benyttes blandt folk i omgangskredsen, men ellers ikke. Og så 

taler man om det når det er nyt, eksempelvis nye datingsider, eller hvis de er ekstreme.  

 

Informant 14 tror, at det er acceptabelt at benytte online dating i hendes omgangskreds. Informant 

18 siger, at hun har en veninde, som mener at det er en klar falliterklæring. Primært på egne vegne 
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men nok også på andres vegne. Hun vil hellere møde tilfældige mennesker ude i byen. Det sjove 

er, at hun selv havde en kæreste gennem et par år som hun havde mødt via online dating. Måske 

er det derfor. Nu skal hun i hvert fald møde folk på en anden måde. Det kan nok ændre sig alt 

efter den erfaring man nu samler sammen. Informant 12 fortæller, at det i hendes omgangskreds er 

meget acceptabelt blandt dem der er single. Men dem som er i et forhold er mere skeptiske om-

kring det, hvilket hun mest tror skyldes uvidenhed. De mener det er nogle mærkelige typer som 

bruger det.  

 

Afsluttende bemærkning:  

Informant 18 siger, at hun tror at seriøsiteten er mindsket i takt med at man reklamerer med hvor 

mange profiler der er, men hvor mange er i realiteten aktive medlemmer. Det er jo det, det handler 

om. Det taler imod det at bruge online dating, fordi det bliver brugt lidt for kommercielt.  

 

Informant 14 tilføjer, at man har hørt om dem som laver falske profiler, hvor man bruger andres 

billeder. Det synes hun også er lidt skræmmende.  

Informant 16 tror, at grænserne for dating bliver mere flydende. Du kan møde folk via Facebook 

og nu med Tinder på telefonen som hun ikke tror føles som dating. Det er meget uskyldigt og 

næsten et spil. Det er så let så hun tror ikke, at man tænker over at man dater. Det er i hvert fald 

anderledes end det at skrive en profil og udfylde diverse oplysninger og skrive en tekst. Hvem ved 

hvor det er henne om 5-10 år, for hun synes da der er sket meget i formatet. 

Informant 14 tilføjer at hun vil være mere fristet til at bruge de funktioner, hvor man ikke skal 

skrive en lang tekst om en selv. Hun vil have svært ved at skrive en tekst som på den ene side skal 

tiltrække en bestemt type, men også skal være sandfærdig. Det kan hurtigt blive overvældende at 

skrive en tekst om sig selv. Dette er informant 18 enig i og tilføjer, at det at ligge ét billede op af 

sig selv og så lige skrive et telefonnummer er da meget nemmere. Både informant 14 og 16 siger 

dog at Tinder er utrolig overfladisk. Informant 18 siger dog, at man på den anden side ikke når at 

grave sig selv helt ned med en lang profil-tekst. Hvortil informant 16 siger, at man kan se meget 

ud fra et billede som fortæller noget om hvilken person det er. Til dette siger informant 14, at hun 

ikke er sikker på at hun ville gå efter sin nuværende kæreste hvis hun kun skulle vurdere ham ud 

fra hans billede. Informant 13 tror tror at filteret ved Tinder er for stort hvor der bliver grovsorte-

ret for meget i forhold til almen online dating.  
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Bilag 13: Forklaring til spørgeskema 

 

Indledende spørgsmål 

Spg. 1) Hvad er dit køn? 

1. Kvinde 

2. Mand  

 

Spg. 2) Hvor gammel er du? 

• _____ 

 

Spg. 3) Hvad er din civilstatus? 

• Gift 

• I et fast parforhold 

• Single  

 

Adfærd 

Spg. 4) Hvad passer bedst på dig i forhold til online dating: 

1. Jeg har en eller flere online datingprofiler, som jeg bruger aktivt 

2. Jeg har en eller flere online datingprofiler, men jeg bruger dem ikke aktivt 

3. Jeg overvejer online dating, men har ikke oprettet en profil 

4. Jeg overvejer ikke online dating 

5. Hvis jeg var single ville jeg anvende online dating 

6. Hvis jeg var single ville jeg ikke anvende online dating 

 

Spørgsmål skal anvendes til den beskrivende statistik, som kommer indledningsvis i analysen, 

sammen med de socio-geografiske variable. 

 

Holdning til online dating  

Spg. 5) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Helt uenig – uenig – nærmest uenig – nærmest enig – enig -- helt enig – ved ikke 

1. Det er samfundsmæssigt accepteret at anvende online dating 

 

Ofte har personer nemmere ved at beskrive andres holdninger end egne holdninger. 

Forskning har vist har man ubevidst projekterer egne holdninger til generelle holdninger. 
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Derfor stilles spørgsmål 2 for at opnå et mere nuanceret indblik i respondenternes hold-

ning til online dating.  

 

Spg. 6) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Helt uenig – uenig – nærmest uenig – nærmest enig – enig -- helt enig – ved ikke 

1. Jeg anser online dating som den mest ideelle måde at finde en partner på 

2. Jeg anser online dating som en romantisk måde at finde en partner på 

3. Jeg anser online dating som en god, praktisk mulighed for at finde en partner 

4. Jeg anser online dating som en god, underholdende måde at finde en partner 

5. Jeg anser online dating som en god mulighed for at holde sig aktiv på datingmarkedet   

6. Jeg anser online dating som værende den sidste udvej for at finde en partner (vend skala) 

7. Jeg anser online dating som værende en desperat handling (vend skala) 

8. Jeg anser brugen af online dating som en falliterklæring (vend skala) 

9. Hvis jeg havde fundet/finder min partner via online dating synes jeg det vil være pinligt at 

fortælle til andre (vend skala) 

 

Spørgsmål 6 skal bruges til at lave en reliabilitetsanalyse, for at undersøge hvorvidt vi med rette 

kan konstruere en samlet variabel. Reliabilitetsanalysen skal illustrerer, hvorvidt respondenterne 

har en overvejende neutral, positive eller negativ holdning til online dating.  

Den nye sammensatte skala for holdnings-variablen skal indgå i en række frekvenstabeller, kryds-

tabeller og regresionsanalyser.  

 

H1: Individets kulturelle påvirkning har indflydelse på de holdninger der dannes til online dating? 

 

Spg. 7) Vurder hvorvidt du mener det er mest velanset at være i et parforhold eller at være single, 

i det danske samfund? 

Meget mere velanset at være single -- mere velanset at være single – overvejende mere velanset at 

være single – overvejende mere velanset at være i et parforhold – mere velanset at være i et par-

forhold – meget mere velanset at være i et parforhold – ved ikke 

 

Spg. 9) Hvilke 3 af nedenstående værdier, er vigtigst for dig: (ordinal-skala) 

1. Succes  

2. Selvstændighed 

3. Anerkendelse 

4. Socialt samvær 
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5. Kærlighed 

6. Tryghed 

7. Sikkerhed 

8. Troværdighed 

9. Godt helbred 

 

Der laves en række frekvenstabeller for spørgsmål 5, 6, og 7 som skal bruges til at vurdere re-

spondenternes grundlæggende antagelser til online dating og parforhold generelt.  

Yderligere belyses den sammensatte skala som dannes på baggrund af spørgsmål 6, omhandlende 

respondenternes generelle holdninger til online dating, da denne også kan give indsigt i de grund-

æggende antagelser.  

 

Vi laver en krydstabel for sammensatte skala (omhandlende respondenternes generelle holdninger 

til online dating) og spørgsmål 9, for at opnå en forståelse for hvilke tre værdier der er vigtigt for 

den danske befolkning og hvorledes disse påvirker holdningsdannelsen.  

 

H2: Accepten af (og dermed holdningen til) online dating afhænger af selve innovationen, kom-

munikationskanaler, tidsperspektivet samt det sociale system. 

 

Selve innovationen 

Relative fordele 

Spg. 21) Angiv din vurdering af følgende fordele ved online dating: 

Meget lille betydning -- lille betydning – mindre betydning – større betydning -- stor betydning – 

meget stor betydning -- ved ikke 

1. Muligheden for at søge efter personer som opfylder specifikke kriterier (såsom øjenfarve, 

uddannelsesniveau, mv.) 

2. Muligheden for at møde personer på tværs af geografiske afstande  

3. Muligheden for kunne anvende online dating på alle tider af døgnet  

4. Muligheden for at spare tid i søgen efter en partner 

5. Muligheden for at møde en partner uden for ens omgangskreds 

6. Muligheden for at man kan lære hinanden bedre at kende inden et fysisk møde  

7. At online dating kan koste penge at anvende (indikerer seriøsitet blandt medlemmerne) 

 

Forenelighed 

Spg. 11) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
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Helt uenig – uenig – nærmest uenig – nærmest enig – enig -- helt enig – ved ikke 

1. Jeg har været i kontakt med fremmede personer via sociale medier og/eller online da-

ting  

2. Mine værdier harmonerer med anvendelsen af online dating 

3. Mine behov kan tilfredsstilles ved hjælp af online dating 

 

Kompleksitet  

Spg. 10) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn (vend skala) 

Helt uenig – uenig – nærmest uenig – nærmest enig – enig -- helt enig – ved ikke 

1. Jeg opfatter online dating som værende svært at anvende 

 

Synlighed 

Spg. 15) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Helt uenig – uenig – nærmest uenig – nærmest enig – enig -- helt enig – ved ikke 

1. Online dating er i høj grad noget man taler om i min omgangskreds 

2. Online dating er i høj grad noget man taler om i medierne 

3. Alt i alt mener jeg at online dating et meget synligt/omtalt koncept   

 

I henhold til spørgsmål 15 viste de kvalitative studier at de faktorer som er med til at påvirke in-

formanternes holdning til online dating er deres referencegrupper samt medierne. Således afdæk-

kes disse to faktorer via spørgsmål 15. 

 

Vi vil forsøge at lave en sammensat skala for alle elementer som indgår i ”selve innovationen”. 

Hvis dette ikke er muligt, laver vi alternativt en sammensat skala for hvert element, hvorefter der 

laves en regressionsanalyse af hvert elements sammenhæng med respondenternes holdning til 

online dating, for at undersøge om denne er signifikant.  

 

Kommunikationskanaler 

Spørgsmål 15 benyttes til at belyse kommunikationskanaler. Derudover suppleres med nedenstå-

ende to spørgsmål. 

 

Spg. 16) I hvilken grad har andres holdninger til online dating indflydelse på dine holdninger til 

online dating? 

I meget ringe grad – i ringe grad – i mindre grad – i højere grad – i høj grad – i meget høj grad – 

ved ikke 
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Spg. 17) I hvilken grad har andres erfaringer med online dating indflydelse på dine holdninger til 

online dating? 

I meget ringe grad – i ringe grad – i mindre grad – i højere grad – i høj grad – i meget høj grad – 

ved ikke 

 

Vi vil forsøge at lave en sammensat skala for alle elementer som indgår i ”kommunikationskana-

ler”. Hvis dette ikke er muligt, laver vi alternativt en sammensat skala for hvert element, hvorefter 

der laves en regressionsanalyse i forhold til respondenternes holdning til online dating for at teste, 

hvorvidt der er en signifikant sammenhæng.  

 

Tidsdimensionen 

Spg. 14) Hvornår begyndte du at acceptere brugen af online dating? 

1. Jeg har altid accepteret brugen af online dating 

2. Mere end 10 år siden 

3. For 5-10 år siden 

4. Inden for de seneste 5 år 

5. Jeg accepterer ikke brugen af online dating 

 

I henhold til spg. 14 spørger vi ikke ind til hvor længe respondenterne har haft en online dating 

profil, idet vi ved et sådan spørgsmål ville udelukke den ældre del af målgruppen, som kom i et 

parforhold inden online dating kom til Danmark. Ved at spørge ind til respondentens anerkendelse 

af online dating, mener vi i stedet det er muligt at ramme hele målgruppen.  

 

Dette spørgsmål skal med en frekvensanalyse illustrere, hvor stor en andel af befolkning som be-

gyndte at acceptere online dating for X antal år siden. Ifølge modellen kan det antages at jo større 

andel af den danske befolkning som har accepteret online dating, jo større positiv påvirkning har 

dette på den overordnede holdning til online dating.  

Eventuel inkluderer statistikker, som påviser udviklingen af antal brugere af online dating (gene-

relt/single.dk/dating.dk). 

 

Det sociale system 

Normer 

Normer afdækkes via spørgsmål 7 da dette spørgsmål netop kan påpege hvilke normer der eksiste-

rer i det danske samfund i forhold til det at være single versus i et parforhold. Disse nor-
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mer/forventning til adfærd kan være med det at påvirke befolkningens holdninger og adfærd i 

forhold til online dating.  

 

Opinionsleder  

Spg. 18) Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det at du vil foreslå online dating til andre? 

Meget usandsynligt -- usandsynligt – overvejende usandsynligt – overvejende sandsynligt -- sand-

synligt – meget sandsynligt -- ved ikke 

 

Innovationsbeslutninger 

Spg. 19) Er din beslutning om at anvende/ikke anvende online dating foretaget på baggrund af 

egne overvejelser eller i samråd med andre?  

 (Hvis du er i et parforhold, beder vi dig om at tage udgangspunkt i en tiltænkt situation som væ-

rende single) 

Udelukkende egne overvejelser – primært egne overvejelser – overvejende egne overvejelser – 

overvejende i samråd med andre -- primært i samråd med andre -- udelukkende i samråd med 

andre – ved ikke 

 

Konsekvenser ved innovationen 

22) Angiv din vurdering af følgende ulemper ved online dating: 

Meget lille betydning -- lille betydning – mindre betydning – større betydning -- stor betydning – 

meget stor betydning -- ved ikke 

1. Udfordringen ved at skildre et sandfærdigt, objektivt billede af sig selv (vend skala) 

2. Manglende mulighed for fysisk kontakt (vend skala) 

3. Manglende kropssprog (vend skala) 

4. Sandsynligheden for misforståelser grundet det skrevne frem for det verbale sprog (vend 

skala) 

5. At online dating er et tidskrævende medie (vend skala) 

6. At online dating er et utroværdigt medie (idet folk kan give sig ud for at være en anden 

person) (vend skala) 

7. At online dating kan koste penge at anvende (vend skala) 

 

Vi vil lave en reliabilitetsanalyse for henholdsvis spørgsmål 21 og 22 for at belyse ”konsekven-

serne af innovationen”, hvormed både fordele og ulemper ved online dating inddrages (her vendes 

alle skalaerne for spørgsmålene omhandlende ulemperne).  Der laves efterfølgende en regressi-
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onsanalyse med den sammensatte skala for ”konsekvenser ved innovationen” og respondenternes 

holdning til online dating.   

 

Vi vil yderligere forsøge at lave en reliabilitetsanalyse for alle elementer som indgår i ”det sociale 

system”. Hvis dette ikke er muligt, laver vi alternativt en faktoranalyse for hvert element, hvoref-

ter der laves en regressionsanalyse af hvert elements sammenhæng med respondenternes holdning 

til online dating, for at undersøge om denne er signifikant.  

 

H3: Individers sociale behov er en motivator for forbrugerne til at benytte online dating.  

Maslow 

Spg. 20) Vurder hvorvidt du har et lille eller stort behov for nedestående faktorer: 

Meget lille behov – lille behov – mindre behov – større behov – stort behov – meget stort behov – 

ved ikke 

1. At være i kontakt med andre mennesker  

2. At tilhøre et fællesskab 

3. At have socialt samvær med min familie 

4. At have socialt samvær med mine venner 

5. At være i et parforhold 

 

Lave en frekvenstabel for at afdække hvor stor en andel af respondenterne som har et behov for at 

være i et parforhold. Denne information bruges primært til den videre kommunikationsstrategi 

under ELM-modellen – motivationselementet.  

 

Derudover laves en reliabilitetsanalyse for spørgsmål 20 for at afdække respondenternes sociale 

behov. Efterfølgende benyttes den sammensatte skala til en regressionsanalyse med respondenter-

nes holdning til online dating, for at undersøge hvorvidt der er en sammenhæng mellem respon-

denternes sociale behov og holdningsdannelsen. 

For at nuancere disse resultater er det muligt at lave en regressionsanalyse for hver at under-

spørgsmålene i spørgsmål 20 med respondenternes holdning til online dating, for at undersøge 

hvilke sociale behov som leder til en positiv eller negativ holdning til online dating.  

  

Kognitiv dissonans teorien benyttes til at opstille plausible forklaringer mellem respondenternes 

sociale behov og deres holdning til online dating. Der skal således ikke lave statistiske udregnin-

ger i forhold til teorien, men i stedet skal teorien benyttes som et forklarende element.  
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Holdningen til online dating er afhængig af den primære holdningskomponent og involverings-

graden 

 

Der laves en regressionsanalyse for henholdsvis spørgsmål 6.3 og 6.4, som omhandler responden-

ternes motivation for at bruge online dating (emotionel eller kognitiv), med respondenternes hold-

ning til online dating.  

 

Ligeledes laves en reliabilitetsanalyse på understående spørgsmål 12 for at afdække respondenter-

nes involveringsgrad. Efterfølgende laves en regressionsanalyse med den sammensatte skala med 

respondenternes holdning til online dating.  

 

Ved at sammenhold disse resultater får vi således indblik i, hvorvidt forskellige segmenters hold-

ninger til online dating er drevet af en primært emotionel eller kognitive komponent og om aktivi-

teten opfattes som værende lav- eller højinvolvering.  

 

Spg. 12) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Helt uenig – uenig – nærmest uenig – nærmest enig – enig -- helt enig – ved ikke 

1. Det er risikofyldt at lægge oplysninger om sig selv på Internettet (vend skala) 

2. Det er risikofyldt at have kontakt med folk man ikke kender via Internettet (vend skala) 

3. Det er risikofyldt at benytte online dating (vend skala) 

 

H5: Individers holdninger til online dating vil være påvirket af, hvilken holdningsfunktion der er i 

spil hos det enkelte individ.  

 

Nyttefunktion 

Vi vil lave en reliabilitetsanalyse for spørgsmål 21.1-21.5 som skal beskrive respondenternes 

praktiske vurdering af online dating (nyttemaksimering). Der laves en regressionsanalyse med den 

sammensatte skala i forhold til respondenternes holdning til online dating, for at undersøge hvor-

vidt der er en signifikant sammenhæng.  

Der er yderlige mulighed for at lave en krydstabel med den fundne faktor for nyttefunktionen og 

respondenternes holdning til online dating, for at undersøge procentfordelingen.  

 

Værdifunktion 

Vi vil lave en regressionsanalyse for hvert underelement i nedenstående spørgsmål 8 (omhandlen-

de respondenternes værdier) i forhold til respondenternes holdning til online dating. Dette gøres 
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for at undersøge, hvorvidt de værdier som vægtes af størst betydning af respondenterne leder til 

en bestemt holdningsdannelse i forhold til online dating.  

 

8) Hvor stor betydning har følgende værdier for dig i din hverdag: 

Meget lille betydning -- lille betydning – mindre betydning – større betydning -- stor betydning – 

meget stor betydning -- ved ikke 

1. Succes  

2. Selvstændighed 

3. Anerkendelse 

4. Socialt samvær 

5. Kærlighed 

6. Tryghed 

7. Sikkerhed 

8. Troværdighed 

9. Godt helbred 

 

Ego-defensiv funktion 

Vi vil lave en frekvenstabel over spørgsmål 16 (som undersøger i hvor høj grad andres holdninger 

til online dating har indflydelse på respondenternes holdningsdannelse) for at påvise andelen af 

respondenter, der kan være påvirket af ego-defensiv funktionen ved dannelse af deres holdning til 

online dating.  

Derudover er der mulighed for at lave en regressionsanalyse for spørgsmål 16 og respondenternes 

holdning til online dating, for at undersøge hvorvidt der er en sammenhæng mellem en posi-

tiv/negativ holdning og hvorvidt man lader sig påvirke af andres holdninger.  

 

Viden-funktionen 

Der laves en regressionsanalyse med spørgsmål 21.1 (som beskriver respondenternes vurdering af 

betydning af at kunne sortere mellem partnere via online dating) i forhold til respondenternes 

holdning til online dating, for at undersøge hvorvidt der er en signifikant sammenhæng.  

 

Overvejelser/antagelse: hvis man som individ har et stort behov for orden og struktur, vil man 

vurdere betydning af at kunne sortere på kriterier, højt.  

 

Der er yderlige mulighed for at lave en krydstabel med spørgsmål 21.1 for viden-funktionen og 

respondenternes holdning til online dating, for at undersøge procentfordelingen.  
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H6: Den subjektive norm og forbrugerens opfattede konsekvenser ved online dating påvirker for-

brugerens holdning til online dating. 

Vi vil lave en regressionsanalyse for spørgsmål 16 (som omhandler i hvilken grad andres hold-

ninger til online dating har indflydelse på respondentens holdning til online dating) i forhold til 

deres holdninger til online dating. Hermed kan vi undersøge hvorvidt der er en sammenhæng mel-

lem den subjektive norm og forbrugernes holdning til online dating. 

 

Vi vil lave en multipel regressionsanalyse for spørgsmål 21 (respondenternes vurderede fordele 

ved online dating) i forhold til deres holdninger til online dating. Det samme gøres for spørgsmål 

22 (respondenternes vurderede ulemper ved online dating). Hermed kan vi undersøge hvorvidt der 

er en sammenhæng mellem forbrugernes opfattede konsekvenser og deres holdning til online da-

ting. Ydermere får vi belyst de forskellige fordele og ulempers relative indflydelse på responden-

ternes holdningsdannelse i forhold til online dating.  

 

H7: Forbrugernes holdningsdannelse til online dating influeres af rationelle og irrationelle ræson-

nementer hos det enkelte individ.   

 

Spg. 13) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Helt uenig – uenig – nærmest uenig – nærmest enig – enig -- helt enig – ved ikke 

1. Jeg ved hvilke prisniveauer der er på forskellige online datingsider  

2. Jeg ved hvilke forskellige søgekriterier, som er til rådighed via online dating 

3. Jeg ved hvordan matchmaking-funktionen fungerer på online datingsider 

4. Jeg ved hvordan man kan se om andre har været inde og besøge en online datingprofil 

5. Jeg ved hvordan man kan se om andre personer er online på en datingside 

6. Jeg ved hvor meget information man skal oplyse om sig selv ved oprettelse af en da-

tingprofil 

7. Alt i alt har jeg stor viden om anvendelsesmulighederne ved online dating 

 

Vi vurderer at det er muligt at belyse respondenternes vidensniveau omkring online dating, ved at 

lade dem vurderer deres egen kendskab til forskellige faktorer ved online dating.   

 

Vi vil lave en reliabilitetsanalyse for spørgsmål 13 (som omhandler respondenternes vidensniveau 

i forhold til online dating). Den nye sammensatte skala anvendes efterfølgende til en regressions-

analyse i forhold til respondenternes holdning til online dating. Det må antages at jo mere viden 
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man har omkring et objekt, jo mere velinformerede og velovervejede beslutninger er man i stand 

til at træffe og beslutningstagningen kan dermed karakteriseres som værende rationel.  

 

Kommunikationsstrategi 

TRA-modellen  

Via hypotese 6 kommer det til udtryk hvilke opfattede (negative og positive) konsekvenser som 

har betydning for respondenternes holdning til online dating. Dermed kan vi opnå indsigt i hvilke 

negative konsekvenser Single.dk bør forsøge ændre forbrugeropfattelsen af, og hvilke positive 

konsekvenser som bør forstærkes via en kommunikationsstrategi.   

 

Rossiter percy grid 

Resultater fra klyngeanalysen til besvarelsen af H4 anvendes, for at opnå indsigt i, hvorvidt for-

skellige aldersgruppers holdninger er drevet af positiv eller en negativ motivation for at anvende 

online dating.  

Endvidere anvendes faktoren som er lavet på baggrund af spørgsmål 12 for at afdække responden-

ternes involveringsgrad. Der laves en klyngeanalyse for denne faktor i forhold til respondenternes 

alder, for at vurderer hvilken kommunikationsstrategi som bør distribueres til forskellige segmen-

ter.  

 

Baggrundsvariable 

Spg. 1) Hvad er dit køn? 

3. Kvinde 

4. Mand  

 

Spg. 2) Hvor gammel er du? 

• _____ 

 

Spg. 3) Hvad er din civilstatus? 

• Gift 

• I et fast parforhold 

• Single  

 

Spg. 23) Hvor i landet bor du? 

• Region Nordjylland 

• Region Midtjylland 
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• Region Syddanmark 

• Region Sjælland  

• Region Hovedstaden (herunder Bornholm) 

 

Spg. 24) I hvilken størrelse by bor du? 

• Hovedstadsområdet  

• Stor by (50.000+ indbyggere)  

• Mellemstor by (20.000+ indbyggere)  

• Mindre by (10.000+ indbyggere) 

• Lille by/landdistrikt (Under 10.000 indbyggere)  

 

Spg. 25) Hvad er din husstands samlede årlige indkomst før skat? 

• Under 150.000 kr. 

• 150.000 – 299.999 kr.  

• 300.000 – 499.999 kr. 

• 500.000 – 799.999 kr. 

• 800.000 kr. og derover 

• Ved ikke / ønsker ikke at oplyse 

  

Spg. 26) Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 

• Folkeskole, mellemskole, realeksamen  
• EFG / HG / Teknisk skole (1-årige ungdomsudd.)  
• HH / Studentereksamen / HF  
• Kort videregående uddannelse (1-2 år)  
• Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)  

• Lang videregående uddannelse (5 år +)  
• Ved ikke/ ønsker ikke at oplyse  

 

Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om 2 biografbilletter, beder vi dig indtast din email 

nedenfor:  

_____________________________________ 

 

TAK FOR HJÆLPEN J  
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Bilag 14: Spørgeskema 
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Bilag 15: Overblik over spørgsmål til spørgeskemaet 
HYPOTESE  VARIABEL  SPØRGSMÅL                                TEORETISK FUNDAMENT 
H1                Kultur         I hvilken grad mener du, at det er samfundsmæssigt  
Batteri 5-8                         acceptabelt at anvende online dating               (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
              Jeg anser online dating som den mest ideelle måde at  

             finde en partner på                  (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             Jeg anser online dating som en romantisk måde at  
             finde en partner på                (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             Jeg anser online dating som en god, praktisk  
             mulighed for at finde en partner               (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990)    
             Jeg anser online dating som en god, underholdende  
             måde at finde en partner                (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             Jeg anser online dating som en god mulighed  
             for at holde sig aktiv på datingmarkedet                 (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             Jeg anser online dating som værende den sidste  
             udvej for at finde en partner                (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             Jeg anser online dating som værende en desperat  
             handling                   (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             Jeg anser brugen af online dating som en  
             falliterklæring                       (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             Hvis jeg havde fundet/finder min partner via online dating  
             synes jeg det vil være pinligt at fortælle til andre           (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             Vurder hvorvidt du mener det er mest velanset at være i et  
             parforhold eller at være single, i det danske samfund    (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 

                                                        Hvilke 3 af understående værdier, er vigtigst for dig: Succes,  
              selvstændighed, anerkendelse, socialt samvær, kærlighed,  

                                          tryghed, sikkerhed, troværdighed og godt helbred         (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
H2                   Kultur      Muligheden for at søge efter personer som opfylder specifikke kriterier  
Batteri  10, 11,               (såsom øjenfarve, uddannelsesniveau, mv.)      (Rogers, 1995)                           
14-16, 18, 19,               Muligheden for at møde personer på tværs af geografiske afstande     (Rogers, 1995) 
21, 22                Muligheden for kunne anvende online dating på alle tider af døgnet     (Rogers, 1995) 

             Muligheden for at spare tid i søgen efter en partner      (Rogers, 1995) 
 Muligheden for at møde en partner uden for ens omgangskreds      (Rogers, 1995) 
 Muligheden for at man kan lære hinanden bedre at kende inden et fysisk møde     (Rogers, 1995)  
 At online dating kan koste penge at anvende  
 (indikerer seriøsitet blandt medlemmerne)      (Rogers, 1995) 
 Jeg har været i kontakt med fremmede personer via sociale medier  
 og/eller online dating       (Rogers, 1995) 
 Mine værdier harmonerer med anvendelsen af online dating     (Rogers, 1995) 
 Mine behov kan tilfredsstilles ved hjælp af online dating     (Rogers, 1995) 

               Jeg opfatter online dating som værende svært at anvende                 (Rogers, 1995) 
 Online dating er i høj grad noget man taler om i min omgangskreds                           (Rogers, 1995) 
 Online dating er i høj grad noget man taler om i medierne     (Rogers, 1995) 
 Alt i alt mener jeg at online dating et meget synligt/omtalt koncept     (Rogers, 1995) 
 I hvilken grad har andres holdninger til online dating indflydelse på dine  
 holdninger til online dating                              (Rogers, 1995) 
 I hvilken grad har andres erfaringer med online dating indflydelse på dine  
 holdninger til online dating                     (Rogers, 1995) 
 Hvornår begyndte du at acceptere brugen af online dating     (Rogers, 1995) 
 Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det at du vil foreslå online dating til andre      (Rogers, 1995) 

             Er din beslutning om at anvende/ikke anvende online dating primært foretaget på  
 baggrund af egne overvejelser eller i samråd med andre      (Rogers, 1995) 
 Udfordringen ved at skildre et sandfærdigt, objektivt billede af sig selv                      (Rogers, 1995) 
 Manglende mulighed for fysisk kontakt                              (Rogers, 1995) 
 Manglende kropssprog        (Rogers, 1995) 
 Sandsynligheden for misforståelser grundet det skrevne frem for det verbale sprog   (Rogers, 1995) 
 At online dating er et tidskrævende medie      (Rogers, 1995) 

             At online dating er et utroværdigt medie  
             (idet folk kan give sig ud for at være en anden person)     (Rogers, 1995) 

                                          At online dating kan koste penge at anvende      (Rogers, 1995) 
H3                Motivation  Hvilke 3 af understående værdier, er vigtigst for dig: Succes, selvstændighed,  
Batteri 9, 20                      anerkendelse, socialt samvær, kærlighed, tryghed, sikkerhed,  

             troværdighed og godt helbred               (Schein, 1986; Schein, 2010; Schultz, 1990) 
             At være i kontakt med andre mennesker                             (Kjær, Skriver, & Staunstrup, 2007) 
             At tilhøre et fællesskab                                 (Kjær et al., 2007) 
             At have socialt samvær med min familie                             (Kjær et al., 2007) 



Kapitel 11 | BILAGSFORTEGNELSE 

Side 192 | 197 

             At have socialt samvær med mine venner                             (Kjær et al., 2007) 
                                          At være i et parforhold                              (Kjær et al., 2007) 
H4              Holdninger Jeg anser online dating som en god, praktisk mulighed    
Batteri 6, 12                    for at finde en partner                       (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz, & Sørensen,    

 2007; Kjær et al., 2007; Solomon, 2013)          
                                        Jeg anser online dating som en god, underholdende      

           måde at finde en partner                         (Andersen et al., 2007; Kjær et al., 2007; Solomon, 2013)               
          Det er risikofyldt at ligge oplysninger om mig   
           selv på Internettet                              (Andersen et al., 2007; Rossiter & Percy, 1997; Solomon, 2013) 
           Det er risikofyldt at have kontakt med folk man               
           ikke kender online                             (Andersen et al., 2007; Rossiter & Percy, 1997; Solomon, 2013) 

                       Alt i alt mener jeg, at det er risikofyldt at benytte               
           online dating                                     (Andersen et al., 2007; Rossiter & Percy, 1997; Solomon, 2013) 

H5              Holdninger Muligheden for at søge efter personer som opfylder specifikke kriterier  
Batteri 8, 17, 21             (såsom øjenfarve, uddannelsesniveau, mv.)                               (Solomon, 2013) 

           Muligheden for at møde personer på tværs af geografiske afstande  (Solomon, 2013)                              
           Muligheden for kunne anvende online dating på alle tider af døgnet            (Solomon, 2013)    
           Muligheden for at spare tid i søgen efter en partner   (Solomon, 2013) 

                      Muligheden for at møde en partner uden for ens omgangskreds  (Solomon, 2013) 
           Hvor stor betydning har følgende værdier for dig i din hverdag                              (Solomon, 2013) 
           I hvilken grad har andres erfaringer med online dating indflydelse på                    (Evans et al., 2009) 

                                       dine holdninger til online dating                           
H6              Holdninger Muligheden for at søge efter personer som opfylder specifikke kriterier  
Batteri 21, 22            (såsom øjenfarve, uddannelsesniveau, mv.)                       (Peter & Olson, 2010) 

          Muligheden for at møde personer på tværs af geografiske afstande                    (Peter & Olson, 2010) 
          Muligheden for kunne anvende online dating på alle tider af døgnet                   (Peter & Olson, 2010) 
          Muligheden for at spare tid i søgen efter en partner                      (Peter & Olson, 2010) 
          Muligheden for at møde en partner uden for ens omgangskreds                      (Peter & Olson, 2010) 
          Muligheden for at man kan lære hinanden bedre at kende inden et fysisk møde (Peter & Olson, 2010) 
          At online dating kan koste penge at anvende  
          (indikerer seriøsitet blandt medlemmerne)                       (Peter & Olson, 2010) 
          Udfordring ved at skildre et sandfærdigt, objektivt billede af sig selv                 (Peter & Olson, 2010) 
          Manglende mulighed for fysisk kontakt                        (Peter & Olson, 2010) 
          Manglende kropssprog                                                     (Peter & Olson, 2010) 
          Sandsynligheden for misforståelser grundet det skrevne frem for det verbale  
          sprog                          (Peter & Olson, 2010) 
          At online dating er et tidskrævende medie                       (Peter & Olson, 2010) 
          At online dating er et utroværdigt medie  
          (idet folk kan give sig ud for at være en anden person)                                        (Peter & Olson, 2010) 

              At online dating kan koste penge at anvende                       (Peter & Olson, 2010) 
H7           Rationalitet Jeg ved hvilke prisniveauer der er på forskellige online datingsider(Dean & Croft, 2009; Lester, 2011) 
Batteri 13         Jeg ved hvilke forskellige søgekriterier, som er til rådighed  

         via online dating                                                  (Dean & Croft, 2009; Lester, 2011) 
                   Jeg ved hvordan matchmaking-funktionen fungerer på  

         online datingsider                              (Dean & Croft, 2009; Lester, 2011) 
         Jeg ved hvordan man kan se om andre har været inde og besøge en  
         online datingprofil                              (Dean & Croft, 2009; Lester, 2011) 
         Jeg ved hvordan man kan se om andre personer er online på  
         en datingside                              (Dean & Croft, 2009; Lester, 2011) 
         Jeg ved hvor meget information man skal oplyse om  
         sig selv ved oprettelse af en datingprofil                             (Dean & Croft, 2009; Lester, 2011) 

                               Alt i alt har jeg viden om online dating                             (Dean & Croft, 2009; Lester, 2011) 
H8          Irrationalitet Jeg ved hvilke prisniveauer der er på forskellige  
Batteri 19                    online datingsider(          (Eysenck & Keane, 2010; Yang & Lester, 2008)  
           Jeg ved hvilke forskellige søgekriterier, som er til  

          rådighed via online dating                                 (Eysenck & Keane, 2010; Yang & Lester, 2008) 
                                Jeg ved hvordan matchmaking-funktionen fungerer på  
            online datingsider                                     (Eysenck & Keane, 2010; Yang & Lester, 2008)  
           Jeg ved hvordan man kan se om andre har været inde og  

          besøge en online datingprofil          (Eysenck & Keane, 2010; Yang & Lester, 2008) 
           Jeg ved hvor meget information man skal oplyse om 
           sig selv ved oprettelse af en datingprofil         (Eysenck & Keane, 2010; Yang & Lester, 2008) 
                                Alt i alt har jeg viden om online dating         (Eysenck & Keane, 2010; Yang & Lester, 2008) 
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Bilag 16: Beskrivende statistik 

 

Regionsfordeling i Danmark     

  Dst.dk 2013  Stikprøve 

Region Hovedstaden 31% 51,5% 

Region Sjælland 15% 4,9% 

Region Syddanmark 21% 20,8% 

Region Midtjylland 23% 19,9% 

Region Nordjylland 10% 2,9% 

i alt  100% 100% 

 

 

 

Sidste gennemførte uddannelse     

  Dst.dk 2013 Stikprøve 

Folkeskole, mellemskole, realeksamen 30% 2% 

HH/studentereksamen/HF 7% 10% 

EFG/HG/Teknisk skole 36% 2% 

Korte videregående uddannelser 5% 12% 

Mellemlange videregående uddannelser 16% 42% 

Lange videregående uddannelser 7% 32% 

I alt 100%   

 

 

Køn     

  dst.dk 2013 Stikprøve 

Mænd 50% 41% 

Kvinder 50% 59% 

 

Aldersfordeling     

 
Dst.dk 2013 Stikprøve 

18 år 2,0% 0,7% 

19 år 2,0% 0,4% 

20 år 1,9% 0,5% 



Kapitel 11 | BILAGSFORTEGNELSE 

Side 194 | 197 

21 år 1,9% 0,4% 

22 år 1,8% 0,5% 

23 år 1,8% 2,2% 

24 år 1,8% 6,0% 

25 år 1,7% 14,1% 

26 år 1,6% 10,7% 

27 år 1,6% 11,8% 

28 år 1,5% 9,6% 

29 år 1,5% 5,4% 

30 år 1,5% 2,7% 

31 år 1,5% 3,1% 

32 år 1,5% 2,5% 

33 år 1,6% 3,6% 

34 år 1,7% 3,8% 

35 år 1,7% 2,0% 

36 år 1,7% 1,3% 

37 år 1,8% 2,0% 

38 år 2,0% 2,2% 

39 år 2,0% 1,1% 

40 år 2,0% 0,7% 

41 år 2,1% 0,2% 

42 år 2,1% 1,3% 

43 år 2,0% 0,7% 

44 år 2,0% 0,5% 

45 år 2,0% 0,4% 

46 år 2,2% 0,7% 

47 år 2,4% 0,5% 

48 år 2,3% 0,2% 

49 år 2,2% 0,7% 

50 år 2,2% 0,4% 

51 år 2,1% 0,2% 

52 år 2,0% 0,4% 

53 år 2,0% 0,4% 

54 år 1,9% 0,9% 
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55 år 1,9% 0,5% 

56 år 1,9% 0,7% 

57 år 1,9% 0,5% 

58 år 1,9% 0,4% 

59 år 1,9% 0,5% 

60 år 1,9% 0,5% 

61 år 1,9% 0,0% 

62 år 1,8% 0,4% 

63 år 1,9% 0,2% 

64 år 1,8% 0,0% 

65 år 1,9% 0,2% 

66 år 2,0% 0,2% 

67 år 2,1% 0,4% 

68 år 2,0% 0,4% 

69 år 1,9% 0,4% 

70 år 1,7% 0,2% 

 

 

Alderssegmenter     

  dst.dk 2013 Stikprøve 

18-27 18% 47% 

28-40 22% 40% 

41+ 60% 13% 

 

 

Husstandsindkomst     

  dst.dk 2013 Stikprøve 

Under 150.000 kr. 21% 15% 

150.000-299.999 kr. 20% 22% 

300.000-499.999 kr. 24% 26% 

500.000+ kr. 35% 38% 

 

 

Civilstatus     
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  dst.dk 2013 Stikprøv 

Gift 35% 21% 

I et fast forhold 11% 46% 

Single 54% 33% 

 

 

  

Hvad passer bedst på dig i 

forhold til online dating? 

Jeg har en eller flere online dating-

profiler, som jeg bruger aktivt 5% 

Jeg har en eller flere online dating-

profiler, men jeg bruger dem ikke 

aktivt 9% 

Jeg overvejer online dating, men har 

ikke oprettet en profil 9% 

Jeg overvejer ikke online dating 27% 

Hvis jeg var single ville jeg anvende 

online dating 33% 

Hvis jeg var single ville jeg ikke 

anvende online dating 18% 
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Bilag 17: Singlerespondenter 

 

Singlerespondenternes holdning til online dating: 

 
 

Singlerespondenternes brug af online dating: 

 
 

 

 

 


