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Sammendrag 

Denne masteroppgaven inneholder en kvalitativ analyse av Norges største nettdatingstjeneste, 

Sukker. Oppgaven søker å kartlegge Sukkers struktur og de mulighetene og føringene som 

ligger i denne, og diskutere hvordan medlemmene aktivt reflekterer over nettdatingstjenestens 

struktur, sin egen rolle som aktører på Sukker og deres faktiske bruk av denne. Oppgaven 

bygger på et intervju med Sukkers leder, Morten Gulliksen, og en temabasert analyse av 

Sukkers diskusjonsforum. Undersøkelsen av Sukkers struktur peker mot denne tilrettelegger 

for en anbefalt måte å bruke nettdatingstjenesten på, og søker å styre medlemmene til å bruke 

den på bestemte måter. Den viser også at de teknologiske innretningene gir medlemmene rom 

for forhandlende bruk av nettdatingstjenesten. Analysen av diskusjonsforumet har bidratt med 

konkrete eksempler på hvordan forumets deltakere aktivt reflekterer over og forhandler med 

Sukkers struktur. Oppgavens funn peker i retning av at både Sukker og forumets deltakere ser 

ut til å prioritere og ”belønne” det som oppfattes som annerledes og autentisk. Videre viser 

analysen hvordan den fysiske kroppen er en viktig faktor på nettdatingstjenesten, både 

innenfor matchsystemet og medlemmenes selvpresentasjon. Funnene belyser også et 

opposisjonelt forhold mellom Sukkers ledelse og forumets deltakere.  

 

Abstract 

This master thesis includes a qualitative study of Norway’s largest online dating service, 

Sukker. The thesis seeks to identify Sukker’s structure, and what possibilities and constraints 

that is a part of this structure. Furthermore, the thesis discusses how its members actively 

reflect upon the structure of the online dating service, their role as actors within Sukker and 

their actual use of this. The thesis is based on an interview with CEO of Sukker, Morten 

Gulliksen, and a theme based analysis of Sukker’s discussion forum. The investigation of 

Sukker’s structure points out that this facilitates a recommended use of the service, which 

seeks to control the way it is used. It also shows how it is possible for the members to 

negotiate with the technological devices. The analysis of the discussion forum has provided 

specific examples of how its users actively reflect upon and negotiate with the structure of 

Sukker. The findings in this thesis indicate that both Sukker and the participants of the forum 

seems to prioritize and “reward” what is seemed as different and authentic. The analysis 

further shows the importance of the physical body within the online dating service, both as a 

part of the matching system and the members’ self-presentation. The findings also illustrate 

an oppositional relation between Sukker’s management and the participants of the forum.  
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Forord 

Arbeidet med denne oppgaven har vært svært interessant og lærerikt – og tidvis også ganske 

frustrerende. Forarbeidet med å få tilgang til Sukker, få innhentet de nødvendige tillatelser og 

få tilgang til nødvendig datamateriale har vært langvarig, og det å holde motet oppe gjennom 

denne prosessen har vært vanskelig til tider. Prosjektet ble raskt veldig spennende etter at 

datainnsamlingen og skriveprosessen endelig begynte. I ettertid er jeg takknemlig for at 

oppgaven ble nettopp slik den ble. Gjennom dette har jeg måttet utfordre meg selv både ved å 

forhandle meg til en gjennomføring av prosjektet og gjennom å nærme meg et felt som var 
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1. INNLEDNING 

Stadig mer av vår kommunikasjon foregår på digitale arenaer. Flørting, sjekking og kontakt 

med det motsatte (eller samme) kjønn er intet unntak, og de siste årene har det dukket opp en 

rekke nettsteder som tar sikte på å formidle kontakt mellom menn og kvinner på utkikk etter 

romantiske relasjoner. For mange har nettet blitt et naturlig sted å søke til i jakten på en 

partner, og i Norge er internettet nå det stedet flest nordmenn finner sin partner (Rasch, 2010). 

At denne utviklingen har funnet sted, kan sees i sammenheng med flere faktorer. Den 

teknologiske utviklingen som har skjedd de siste årene har ført til at store deler av Norges 

befolkning har fått tilgang til personlige datamaskiner med internettilkobling. I tillegg har 

mange blitt kyndige brukere av internettmediet og har erfaringer med å bruke det til sosiale 

formål. Samtidig har fremveksten av avansert datateknologi gjort det både lønnsomt og mulig 

for nettdatingstjenester å utvikle kraftige systemer for behandling av store mengder data fra 

sine medlemmer. I Norge har det dukket opp et titalls aktører som formidler et online 

møtested for mennesker som søker kontakt med det motsatte kjønn. Flere av de større 

nettdatingstjenestene benytter avanserte softwaresystemer utarbeidet på bakgrunn av 

forskning for å effektivt sette sine medlemmer i kontakt med hverandre. Ut i fra ideer om 

hvordan mennesker ”passer sammen”, kartlegger de for eksempel personlighetstrekk, verdier 

og interessefelt som bakgrunn for hvem som rådes til å kontakte hverandre. I tillegg tilbyr 

flere av disse nettdatingstjenestene en plattform der den enkelte kan skape en presentasjon av 

seg selv gjennom tekst og bilder.  

 

1.1. Nettdatingstjenesten Sukker som gjenstand for analyse 

Denne oppgaven begynte med et ønske om å legge en slik nettdatingstjeneste under lupen. 

Valget falt på den norskeide nettdatingstjenesten Sukker, som opererer nettopp med et slikt 

system. Nettstedet hadde per utgangen av 2010 til sammen 297 000 registrerte profiler, noe 

som gjør det til Norges største aktør på markedet. Sukker er en nettdatingstjeneste som skaper 

en arena for medlemmene der de kan komme i kontakt med hverandre, for så å bygge 

relasjoner i en offline setting. Det er altså ikke den internettmedierte kontakten i seg selv som 

er hovedmålet, men å finne en romantisk relasjon utenfor internettet. Nettstedet baserer seg på 

et matchsystem, som fungerer med utgangspunkt i en såkalt personlighetsprofil. Dette er en 

test medlemmene fyller ut for å kartlegge ulike sider av seg selv. Ut i fra besvarelsene denne 

testen gir, gjøres en databehandling der man kalkulerer det enkelte medlemmets resultater opp 

mot andre medlemmer. Hvem man potensielt kan matches med, er avhengig av kjønn, og 
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nettstedet fremmer kun heterofile relasjoner. Som en hovedregel kobles de med likest mulig 

utgangspunkt opp mot hverandre, og man får ut i fra dette en anbefaling om hvilke 

medlemmer man bør komme i kontakt med. De medlemmene som passer best til det gitte 

medlemmet, vil ligge tilgjengelig i listeform, der man kan klikke inn på de enkeltes profiler. 

Medlemmene kan se resultatet av deres kompatibilitet i en grafisk utførelse, samt gjennom en 

beskrivende tekst utformet av Sukker. I tillegg får medlemmene en egen profil de kan fylle 

med bilder, egenproduserte tekster og “hurtigfakta”. Gjennom dette systemet søker Sukker å 

effektivt kunne koble potensielle gode partnere opp mot hverandre.  

 

1.2. Tema for analysen og problemstilling 

Som nevnt ovenfor, ønsket jeg å arbeide med Sukker som et konkret eksempel, og knytte min 

problemstilling direkte opp mot denne nettdatingstjenesten. Jeg ønsket en eksplorerende 

tilnærming til temaet, der jeg tok utgangspunkt i fenomenet og utviklet metodiske og 

teoretiske tilnærmingsmåter ettersom jeg fikk grep om dette fenomenet. Jeg ønsket å se på 

Sukker fra to sider; hvordan Sukker som system for nettdating er lagt opp og hvilke tanker 

skaperne har gjort seg rundt dette, og hvordan medlemmene selv forstår dette systemet.  

 Sukker tilbyr medlemmene sine en nettdatingstjeneste der de kan kartlegge deler av 

seg selv og sin personlighet som de senere kan se i forhold til andre medlemmer, skape en 

egenprodusert fremstilling av seg selv og komme i kontakt med andre medlemmer. Den første 

analysedelen vil ta sikte på å kartlegge de ulike funksjonene dette systemet tilbyr. I denne 

delen vil jeg også diskutere hvordan dette systemet skaper muligheter for ulike måter 

medlemmene kan benytte tjenesten på, og hvordan det samme systemet samtidig kan bidra til 

å innskrenke de mulighetene man har gjennom å tillegge det bestemte føringer. Her vil de 

innretningene som til sammen utgjør Sukkers system og ledelsens tanker bak dette være 

gjenstand for analyse. 

Et særlig tema for interesse i denne sammenheng vil være systemet de bruker for å 

måle medlemmenes kompatibilitet opp mot hverandre, det de kaller matchingsystemet. Dette 

er et avansert system basert på matematiske utregninger og stor datakraft, som tar sikte på å 

koble medlemmer som ut i fra gitte kriterier burde passe sammen, eller ha en ”god match”. 

Her vil det være interessant å se på hvilke kriterier som faktisk tilsier en god match, og 

hvordan dette virker inn på bruksmulighetene medlemmene har på tjenesten. I denne delen 

ønsker jeg også å ta tak i de tankene som ligger til grunn for utformingen av 
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nettdatingstjenesten slik den ser ut i dag, og se på hvorfor skaperne har gjort det på nettopp 

den måten de har gjort det.  

Utover dette ønsker jeg å se på hvordan medlemmene reflekterer over Sukker og den 

rollen de innehar som aktører på nettdatingstjenesten. For å gjøre dette, vil jeg ta 

utgangspunkt i Sukkers diskusjonsforum, og se på hvordan dette diskusjonsforumet fungerer 

som en arena for tankeutveksling delvis på siden av de øvrige bruksområdene på 

nettdatingstjenesten. Kommunikasjonen som foregår her, ser i utgangspunktet ikke ut til å 

være tiltenkt flørtingen og sjekkingen som preger nettstedet generelt. Diskusjonsforumet er i 

stedet en arena der medlemmene kan uttrykke tanker og refleksjoner rundt 

nettdatingstjenesten og sin rolle i den, oppklare bruksområder, forhandle om og få tips og råd 

til sin selvpresentasjon, samt diskutere muligheter og strategier for bruk av 

nettdatingstjenesten. Det at man har muligheten til å delta i diskusjonsforumet helt anonymt 

(eller i kraft av det brukernavnet man vanligvis benytter på siden, om man ønsker) kan 

kanskje bidra til å skape et rom der man kan betrakte fenomenet utenfra uten at det 

nødvendigvis får konsekvenser for ens rolle på nettstedet for øvrig. Gjennom å undersøke 

dette, ønsker jeg å se på hvordan medlemmene gjør seg refleksjoner rundt oppbyggingen av 

nettdatingstjenesten, hvordan de bruker denne og hvilken rolle de selv spiller som aktører 

innenfor denne rammen. Jeg vil foreslå at dette er preget av en refleksiv praksis, der 

forhandlingen med nettdatingstjenestens struktur og sin rolle i dette vil være viktige stikkord.  

Jeg vil se disse to perspektivene i forhold til hverandre, og se på noen av de trekkene 

som ser ut til å være gjeldende på nettdatingstjenesten Sukker. For å jobbe videre med dette, 

vil jeg ta utgangspunkt i en todelt problemstilling – med en del som konsentrerer seg om selve 

oppbyggingen av nettdatingstjenesten, og en som knytter seg til medlemmenes refleksive 

forhandling rundt denne: 

1. Hvordan er nettdatingstjenesten Sukker strukturert med tanke på de mulighetene og 

føringene som ligger til grunn for medlemmenes bruk? 

2. Hvordan reflekterer medlemmene over nettdatingstjenestens struktur, sin egen rolle 

som aktører i nettdatingstjenesten og den faktiske bruken av denne, slik det fremgår av 

diskusjonsforumet? 

For å diskutere dette temaet videre, ønsker jeg i første omgang å presisere begrepene jeg 

benytter i problemstillingen. I denne konteksten vil jeg se på muligheter som de verktøyene 

medlemmene har tilgjengelig og den friheten de har til å bruke disse på ønsket måte i sin 

søken om å oppnå sine mål på nettdatingstjenesten. Dette vil i hovedsak dreie seg om de 

valgene de har og i hvor stor grad de kan forhandle med systemet. Det jeg omtaler som 
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føringer, vil være det som søker å snevre inn den friheten og de mulighetene medlemmene 

potensielt kunne hatt. Dette kan i utgangspunktet være ulike ting. Et mulig føring kan være 

restriksjoner som ligger skrevet inn i Sukkers teknologiske struktur, og som søker å styre 

måtene nettstedets medlemmer bruker tjenesten på i bestemte retninger. Dette kan også være 

Sukkers regelverk og slik dette formidles gjennom ulike former for sensur. Det kan også ligge 

føringer i Sukkers egne anbefalinger og de forventningene disse skaper.  

 Denne problemstillingen inviterer til en nærmere kikk på forholdet mellom Sukkers 

struktur og medlemmene som aktører. Jeg vil i denne sammenhengen se struktur og aktør slik 

det er beskrevet av Giddens (1984) – der strukturen og aktøren står i et gjensidig betinget 

forhold til hverandre og der både strukturen og aktøren har evnen til å påvirke hverandre. 

Aktøren vil her behandles som refleksive individer som har muligheten til å aktivt forhandle 

både omkring sin egen identitet og strukturen som omgir en.  

 

1.3. Hvorfor bruke Sukker som eksempel 

Det er flere grunner til at valget falt på nettopp Sukker i jungelen av nettdatingstjenester. En 

avgjørende faktor er at det per dags dato er Norges største nettdatingstjeneste, med et anselig 

medlemstall som stadig øker. I tillegg var det tungtveiende at Sukker var et helnorsk konsept, 

som er utviklet i og drives fra Norge. Jeg anså dette som en fordel når jeg skulle etablere 

kontakt og få gjennomført nødvendige intervjuer. Det faktum at nettstedet selv drives av 

forskere, veide også i positiv retning når denne beslutningen skulle tas. Med dette i tankene 

håpet jeg på å lettere kunne skape interesse rundt mitt prosjekt også på deres vegne. Da det 

ikke var gjort noe lignende forskningsarbeid på nettopp denne tjenesten tidligere, bidro dette 

også til å gjøre det til et interessant eksempel. 

 

1.4. Teoretisk forankring 

Dette prosjektet nærmer seg forskningsfeltet uten på forhånd å være forankret i klart definerte 

teoretiske retningslinjer. Dette er delvis fordi jeg ønsket åpent å kunne utforske og bli kjent 

med feltet, uten på forhånd å være styrt av klare forventninger om hva jeg lette etter. I 

begynnelsen av arbeidet forelå det ikke klart hva jeg kom til å finne, og dette har heller ikke 

blitt tydelig før jeg begynte å jobbe med det empiriske materialet mer konkret. Delvis er 

årsaken at jeg underveis i arbeidet med prosjektet gradvis har måttet forandre oppgavens tema 

og problemstilling på bakgrunn av tilgjengelig empirisk materiale.  
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 For å gjøre et forskningsarbeid på nettdating, er det nødvendig å belyse noen av de 

trekkene ved samfunnet som muliggjør nettdatingstjenestenes eksistens og deres medlemmers 

bruk av dette. Her vil jeg introdusere en stadig mer flytende overgang mellom offline og 

online som en forutsetning for nettdatingstjenestene. Jeg vil også se på hvordan networked 

individualism (Wellman, 2001) kan sees i sammenheng med den samhandlingen som foregår 

på nettdatingstjenestene og påvirker måten man strukturerer den.  

 Anthony Giddens er en sentral teoretiker for arbeidet med denne oppgaven. For det 

første har hans begrep om den doble hermeneutikken (Giddens, 1993) kunnet belyse 

forskerrollen som en del av metodekapittelet. Hans teori om det refleksive selvet (Giddens, 

1991) har vist seg nyttig for å belyse den praksisen jeg har funnet i diskusjonsforumet. 

Ettersom jeg har valgt en todelt problemstilling som både konsentrerer seg om Sukkers 

strukturelle oppbygging og medlemmenes refleksive praksis om sin rolle i denne, har hans 

begrep om strukturens dualitet (Giddens, 1984) bidratt til å skape en ramme rundt oppgaven 

som setter disse to bidragene i sammenheng.  

 For å belyse den strukturelle oppbyggingen fra et mer teknologisk perspektiv 

diskuterer jeg begrepet affordances. Dette har vært nyttig for å diskutere mulighetene og 

føringene jeg introduserte i problemstillingen. Jeg velger også å inkludere noen perspektiver 

hentet fra forskning på digitale, sosiale medier mer generelt, som har bidratt til å belyse at 

også de strukturelle trekkene og oppbyggingen ved en nettside kan være av betydning. 

 Utover dette har jeg sett på tidligere forskning om nettdating. Det har vært en 

utfordring å finne relevant forskning på nettdatingstjenester, da mye av forskningen som er 

gjort i hovedsak har sett på fenomenet ut fra et brukerperspektiv. Deler av de funnene som er 

gjort innen forskningsfeltet har blitt inkludert i denne oppgaven. Dette er inkludert på 

bakgrunn av hva som vil være relevant for å belyse temaene jeg tar opp i min oppgave, og for 

å danne en ramme rundt nettdatingstjenester og dets medlemmer som forskningsfelt. I 

forbindelse med fokuset på medlemmenes bruk, har jeg ført en diskusjon om begreper knyttet 

til medlemmenes fremstilling, som inkluderer autentisitet og selvpresentasjon i forhold til 

selvrepresentasjon.  

 

1.5. Samfunnsmessig og medievitenskapelig relevans 

Det er flere grunner til at dette kan anses som et viktig tema å undersøke nærmere. Nettdating 

og tjenestene som formidler denne kontakten har gått fra å ha en sosialt stigmatiserende effekt 

til å bli en av de vanligste måtene man i dag møter en partner på (Johansen, Fantoft og 
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Gulseth, 2005; Rasch, 2010). Nettdatingstjenester er derfor noe veldig mange mennesker i 

Norge vil forholde seg til på et tidspunkt i løpet av livet, og som stadig ser ut til å få større 

oppslutning. I tillegg til å ha tyngde i et stort antall brukere, er dette også en arena der 

mennesker tar valg og skaper relasjoner som kan ha avgjørende innvirkning på livsløpene. På 

bakgrunn av dette kan det sees relevant å gjøre et dypdykk i en arena som formidler denne 

kontakten, og se på strukturene som ligger til grunn for de valgene som gjøres. 

 Ut i fra et medievitenskapelig perspektiv er bruken av nettdatingstjenester og deres 

oppbygging et interessant fenomen fordi det kan bidra til en forståelse av hvordan mennesker 

aktivt bruker sosiale, internettmedierte arenaer for å danne relasjoner. Denne oppgaven søker 

å se på samspillet mellom brukerne av nettdatingstjenesten og nettdatingstjenesten selv, og 

hvordan medlemmene refleksivt kan forhandle og diskutere nettdatingstjenestens struktur. 

Dette er et relativt nytt perspektiv innenfor forskningsfeltet. Tidligere forskning på nettdating 

har i større grad konsentrert seg om brukerne av disse tjenestene, og ikke fokusert noe særlig 

på tjenestene som arena. Flere forskere har sett på psykologiske faktorer som ligger til grunn 

for deltakelse og valg av partner. Andre igjen har fokusert på strategier som ligger til grunn 

for brukernes forhandling om selvpresentasjon og autentisitet. I lys av dette kan denne 

oppgaven sees som et bidrag til et relativt nytt og uutforsket felt. Ettersom teknologien kan ha 

en innvirkning på hvordan man både forhandler om egen selvpresentasjon og de valgene man 

gjør av partner, vil jeg argumentere for at det er viktig å legge disse strukturene under lupen. 

Dette prosjektet kan også sees som et konkret eksempel som kan bidra til å kaste lys over 

debatten over i hvor stor grad teknologien determinerer menneskers bruk av den, og i hvor 

stor grad mennesker selv har muligheten til å kritisk reflektere over teknologiske valg som tas 

på deres vegne.  

 Denne oppgaven kan også sees som relevant fordi den setter fokus på selve 

forskningsprosessen knyttet til forskningsprosjekter på internettmedierte fenomener. Dette vil 

med all sannsynlighet bli en stadig større del av det medievitenskapelige feltet, og kunnskaper 

om prosesser, personvern og etiske retningslinjer er sterkt nødvendig.  

 

1.6. Mulige andre innfallsvinkler 

Som jeg vil redegjøre for i neste kapittel, har både tema for analyse og problemstilling måttet 

revideres underveis på bakgrunn av tilgjengelig datamateriale. Opprinnelig var denne 

oppgaven planlagt å ha et mindre fokus på Sukker som system, og heller bruke 

nettdatingstjenesten som en ramme rundt medlemmenes bruk. Jeg ønsket heller å konsentrere 
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meg om medlemmenes bruk av siden som et middel for selvpresentasjon, og se hvordan disse 

oppfattet egen og andres bruk av siden til dette formålet – en kunnskap jeg hadde planlagt å 

tilegne meg gjennom kvalitative intervjuer med medlemmer av nettdatingstjenesten, samt 

deres personlige profiler. Her ville jeg ha kunnet trukket inn flere interessante teorier om 

hvordan identitet forhandles og selvpresentasjoner skapes, både på et generelt grunnlag og 

hvordan dette gjøres innenfor en internettmediert kontekst. Jeg hadde også ønsket å se dette 

innenfor et kjønnsperspektiv. 

 Som jeg vil beskrive i neste kapittel, skulle det vise seg at det nødvendige 

datamaterialet for å undersøke dette var vanskelig tilgjengelig. Dermed ble jeg nødt til å endre 

dette fokuset. Gjennom kontakten jeg opparbeidet meg med skaperen og daglig leder av 

Sukker, fikk jeg muligheten til å innhente mye informasjon om nettstedets oppbygging. Dette 

førte til at det åpnet seg nye muligheter for temaer for analyse. I tillegg har 

diskusjonsforumet, selv om det ikke umiddelbart kunne besvare det tiltenkte temaet, åpnet for 

nye perspektiver å belyse temaet ut i fra. Jeg må understreke at selv om oppgaven ikke ble det 

den i utgangspunktet var tiltenkt å være, har det blitt en svært spennende oppgave å arbeide 

med likevel.  

 

1.7. Oppgavens oppbygning 

Kapittel 2 vil drøfte noen av de utfordringene jeg møtte i arbeidet med oppgaven. Både det å 

skaffe innpass hos Sukker, fremskaffe relevant datamateriale og søknadsprosessen hos Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste skapte utfordringer som krevde mye tid i arbeidet med 

dette prosjektet, og som tidvis ikke gikk helt som planlagt. Jeg har valgt å gi dette plass fordi 

det har vært avgjørende for utformingen av oppgaven, og kan bidra til å skape en forståelse 

for hvordan tematiske og metodiske valg har blitt truffet. Det synes også viktig å prioritere 

dette som en del av oppgaven fordi det setter fokus på fremgangsmåten og de mange 

hensynene som må tas når man bedriver forskning på internettmedierte fenomener – en 

forskningsgren som med stor sannsynlighet vil være stadig mer relevant i tiden fremover.  

 I kapittel 3 vil jeg presentere og diskutere noen av de teoretiske utgangspunktene som 

vil være relevante for min oppgave, både på individ- og strukturnivå. Her vil også tidligere 

forskning på feltet nettdating redegjøres for og diskuteres.  

 Kapittel 4 vil diskutere den metodiske fremgangsmåten som ble benyttet i arbeidet 

med denne oppgaven. I dette kapittelet vil man finne beskrivelse av innsamlingen av 
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datamateriale, hvordan dette har blitt benyttet i analysen, diskusjoner omkring 

forskningsarbeidets kvalitet, samt refleksjoner over forskerrollen.  

 Kapittel 5 tar sikte på å besvare første del av problemstillingen. Her vil jeg beskrive 

Sukkers strukturelle oppbygging og bruksmuligheter i detalj. Her vil jeg presentere den 

kunnskapen jeg har fått gjennom intervjuet med Morten Gulliksen og gjennomgang av 

Sukkers nettsider. Deretter vil det følge en diskusjon om muligheter og føringer innenfor 

Sukkers struktur.  

 Kapittel 6 vil diskutere andre del av problemstillingen, der medlemmenes egne 

refleksjoner, slik de kommer til uttrykk i diskusjonsforumet, vil hentes frem som grunnlag for 

analysen. Funnene jeg har gjort i analysen av dette vil diskuteres i forhold til funnene gjort i 

analysen av Sukkers oppbygging.  

 Kapittel 7 vil oppsummere funnene gjort i de to forestående kapitlene, og diskutere 

hvordan disse kan sees i forhold til hverandre. Her vil det også inkluderes avsluttende 

refleksjoner rundt arbeidet med oppgaven og peke fremover mot fremtidig forskning. 
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2. UTFORDRINGER KNYTTET TIL ARBEIDET MED OPPGAVEN 

I utgangspunktet var denne oppgaven tiltenkt å ha både en annen problemstilling og metodisk 

tilnærming for datainnsamling. Jeg ønsket opprinnelig i større grad å fokusere på hvordan 

medlemmene selv oppfattet nettdatingstjenesten og hvordan de brukte dette som en arena for 

selvpresentasjon. Jeg ønsket samtidig å sette dette i sammenheng med det strukturelle 

rammeverket i nettstedet som en avgjørende faktor for hvilke muligheter de faktisk hadde 

tilgjengelig. For å kunne undersøke dette, ønsket jeg å benytte meg av en gruppe informanter 

som selv var medlemmer på nettstedet. Jeg hadde i utgangspunktet planlagt å gjøre kvalitative 

dybdeintervjuer med en gruppe på 14-16 informanter, fordelt på et likt antall kvinner og 

menn. Jeg ønsket også å se de faktiske profilene de hadde utformet, og bruke dette som et 

utgangspunkt for samtalen og som datamateriale for videre analyse. Jeg hadde også planlagt å 

gjøre et intervju med leder av Sukker, Morten Gulliksen, for å få innblikk i nettstedets 

oppbygging og tankene som lå til grunn for dette. 

 Det skulle vise seg at arbeidet med denne oppgaven ville by på en rekke utfordringer, 

som har bidratt til at jeg gradvis har vært nødt til å gjøre endringer og tilpasninger i det 

opprinnelige tiltenkte prosjektet. For å forstå hvorfor oppgavens utforming og tema for 

analyse har blitt nettopp som det har blitt, synes det nødvendig å bruke et kapittel for  å 

redegjøre for noen av de utfordringene som har bidratt til å forme det ferdige resultatet. Dette 

kapittelet er også viktig fordi det retter søkelyset mot utfordringene knyttet til det å forske på 

fenomener på internettet. Dette er et forskningsfelt av nyere dato, og har regler og 

retningslinjer som tidvis kan gjøre det vanskelig effektivt å gjennomføre forskningsprosjekter 

på internett. Jeg vil i hovedsak fokusere på tre temaer; utfordringene med å få innpass til en 

bedrift som ønsker å ivareta sitt forretningsfortrinn; utfordringene knyttet til det å skaffe 

informanter til prosjektet; og utfordringene knyttet til innsamling av datamateriale og lang 

saksbehandling hos Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) for å få de nødvendige 

tillatelsene til å gjennomføre dette.  

 

2.1. Innpass hos Sukker og beslutningen om å klausulere oppgaven 

Tidlig i arbeidet med utformingen av oppgaven ble det avklart at jeg ønsket å fordype meg i 

en spesifikk nettdatingstjeneste for å belyse min problemstilling. Som beskrevet 

innledningsvis, var det flere årsaker som gjorde Sukker til en attraktiv kandidat for min 

analyse, og som bidro til at valget falt på akkurat denne tjenesten. Jeg ønsket på et tidlig 

stadium i arbeidet med oppgaven å etablere en kontakt med ledelsen av Sukker og bruke dem 
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som en kilde til informasjon og samarbeid. Jeg henvendte meg via e-post til Morten 

Gulliksen, som er både skaperen og ansvarlig leder av nettdatingstjenesten. Denne beskrev 

ideen bak oppgaven og inneholdt prosjektskissen jeg tidligere hadde fått godkjent. Dagen 

etter ringte Gulliksen meg, og hadde i første omgang dårlige nyheter for mitt ønske om å 

gjennomføre studien. I utgangspunktet hadde han stor interesse for prosjektet, og kunne 

gjerne tenke seg å se det gjennomført. Gulliksen anså det imidlertid som en stor risiko å 

utlevere den informasjonen som krevdes for at det skulle bli hensiktsmessig å gjennomføre. 

En av årsakene til dette var den store konkurransen mellom de ulike nettdatingstjenestene i 

landet om å ha det beste systemet og det høyeste medlemstallet. Gulliksen fryktet at Sukkers 

posisjon som den ledende aktøren innenfor nettdating kunne kompromitteres dersom denne 

informasjonen ble offentliggjort – spesifikke innretninger og ideer kunne kopieres, og 

eventuelle funn i negativ retning kunne plukkes opp av konkurrerende nettdatingstjenester 

eller pressen. Også manglende representativitet ved en oppgave som tar i bruk kvalitative 

forskningsmetoder ble ansett som noe bekymringsverdig. Dette førte til at Sukker i 

utgangspunktet ønsket å takke nei til deltakelse i prosjektet.  

 Likevel fikk jeg en henvendelse på et senere tidspunkt som åpnet for muligheten om å 

få gjennomføre prosjektet dersom jeg kunne garantere en viss beskyttelse for innsyn i 

oppgaven. Dermed ble jeg nødt til å ta stilling til hvorvidt dette var mulig og ønskelig. Etter 

henvendelser til veileder og studiekonsulent, ble det avklart at en delvis klausulering av 

oppgaven kunne være en mulighet. Dette ville føre til at innsyn i oppgaven ble begrenset til 

studenter og forskere, og at disse måtte ha tillatelse til å sitere fra oppgaven. En delvis 

klausulering ville også føre til at oppgaven ikke ville bli liggende i DUOs elektroniske 

database for masteroppgaver, og kun være tilgjengelig i papirutgave på 

Universitetsbiblioteket. Å velge å klausulere oppgaven ville ha fordeler og ulemper som måtte 

veies opp mot hverandre. Fordelen ville være at det muliggjorde gjennomføringen av 

prosjektet, og antakeligvis bidra til tilgang på mer konfidensiell informasjon fra Sukkers side. 

Ulempen ville være at man brukte mye tid på å arbeide med et forskningsprosjekt som et 

flertall aldri ville få vite at eksisterer og kunne benytte seg av i forsknings- og 

studiesammenheng. Ettersom jeg hadde brukt lang tid på å utforme prosjektskisser og legge 

opp prosjektet, ble det avgjort at fordelene veide tyngre enn ulempene. Dette var også en 

løsning ledelsen i Sukker kunne godta, og det ble dermed etablert at jeg kunne få gjennomføre 

prosjektet og at de var villige til å stille opp med informasjon.  
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2.2. Utfordringer knyttet til rekruttering av informanter 

Som nevnt tidligere, ønsket jeg å gjøre kvalitative intervjuer med omtrent 14-16 medlemmer 

av nettdatingstjenesten. Det skulle vise seg at rekrutteringen av informanter var en utfordring i 

seg selv. Av etiske årsaker ville det være komplisert selv å kontakte medlemmene av 

nettstedet, i og med at dette er et anonymt nettsted som krever at man selv er medlem for å 

komme i kontakt med andre medlemmer.  

 I utgangspunktet forhørte jeg meg med Gulliksen om muligheten for å lage en rubrikk 

på nettstedet som opplyste om prosjektet og søkte frivillige deltakere. Dette var han ikke 

utelukkende positiv til, da han antok at det i hovedsak ville melde seg personer som hadde lite 

hell på nettstedet og ville kaste et negativt lys over utfallet. I stedet inviterte han meg til å 

være med på en av deres Sukkerfester, et offline arrangement det var forventet at om lag tusen 

av Sukkers medlemmer skulle delta på. Dette anså jeg som en mulighet til å komme i kontakt 

med noen av medlemmene, forklare om prosjektet og samle inn kontaktinformasjon til de som 

kunne tenke seg å stille opp på et intervju ved en senere anledning. Det skulle dessverre vise 

seg at dette ikke var den ideelle settingen for å rekruttere informanter. En stor andel av 

festdeltakerne var berusede i det de kom inn døren til lokalet, og dette merket man i stigende 

grad ettersom kvelden tiltok. Festlokalet var også preget av høylytt musikk som gjorde det 

vanskelig å kommunisere meningsfylt med de jeg forsøkte å komme i kontakt med. I tillegg 

var det tydelig at kvelden var tiltenkt flørting og sjekking for de fleste som deltok. Mannlige 

festdeltakere virket lite interessert i å snakke om et forskningsprosjekt i det hele tatt, og ville 

som en hovedregel skifte tema til min sivilstatus. De kvinnelige deltakerne var vanskeligere å 

komme inn på, og virket i utgangspunktet langt mer ukomfortable med min tilnærming. 

Likevel virket de fleste imøtekommende når jeg først fikk forklart hvorfor jeg var der. Mitt 

inntrykk var at flere jeg snakket med, syntes det var interessant å diskutere temaet Sukker der 

og da, men de aller fleste ønsket ikke å delta i et intervju ved en senere anledning. I løpet av 

kvelden fikk jeg samlet inn til sammen fem e-postadresser. I ettertid følte jeg det kun 

komfortabelt å sende en henvendelse til de to kvinnelige personene som hadde oppgitt e-

postadressen sin. Dessverre førte ikke henvendelsene frem, og svar uteble fra begge 

henvendelsene. Likevel vurderer jeg min deltakelse på Sukkerfesten som en verdifull 

førstehåndserfaring, og noen av innsiktene derfra ga meg også inspirasjon til det videre  

arbeidet. 

 Dermed ble jeg nødt til å vurdere andre former for rekruttering av informanter. Jeg 

kontaktet noen av mine bekjente som jeg visste var medlemmer av nettdatingstjenesten. 

Kanskje ville de selv stille opp på intervju, og kanskje kunne disse sette meg videre i kontakt 
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med andre medlemmer. Dette skulle dessverre også vise seg å være uten stort hell, da ingen 

av dem umiddelbart ønsket å sette meg i kontakt med andre.  

 Årsakene til at det var vanskelig å skaffe informanter til intervjuene, kan være mange 

og sammensatte. En viktig faktor var nok at valget av arena for gjennomføringen var dårlig 

egnet for nettopp dette. Selvsagt kan man også trekke inn min manglende erfaring med 

forskerrollen og evnen til å ”selge” eget prosjekt. Samtidig kan man også reise spørsmål om 

hvorvidt det eksisterer åpenhet rundt deltakelse på nettdatingstjenester. Mitt inntrykk etter 

mange samtaler om temaet, er at det virker som om dette oppfattes som et privat anliggende.  

Kanskje synes det for intimt og utleverende å delta i intervjuer som omhandler nettopp dette? 

 Dette, samt vanskelighetene med å få godkjent denne typen datainnsamling fra NSD, 

førte til slutt til at jeg gikk bort fra å gjennomføre intervjuer med medlemmer av 

nettdatingstjenesten, og i stedet fokuserte på diskusjonsforumet på nettstedet. Dette førte til at 

jeg ble nødt til å omformulere problemstilling og tema for analyse. Det ville vanskelig la seg 

gjøre å si noe om medlemmenes følte mulighet for selvpresentasjon uten direkte kontakt med 

nettopp disse. Derfor ble problemstillingen knyttet til refleksjonene som gjøres på 

diskusjonsforumet i stedet. 

 

2.3. Utfordringer knyttet til forskning på åpne forum på internett og saksbehandling hos 

Personvernombudet 

Ettersom jeg ønsket å gjennomføre intervjuer som innebar personopplysninger, meldte jeg i 

oppstartsfasen prosjektet mitt til Personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste (NSD) for godkjenning. Dette utvalget er ansvarlig for å vurdere hvorvidt 

forskningsprosjektet er i tråd med personopplysningsloven og gi råd om personvern i 

forskningsarbeidet. Tildelt saksbehandler hos NSD og jeg kommuniserte frem og tilbake for å 

komme til enighet om nøyaktig hva slags informasjon som skulle samles inn, og 

intervjuguider og informasjonsskriv både for medlemmene og Gulliksen ble innsendt. Det 

skulle vise seg at det var utfordringer involvert ved at jeg ønsket å se medlemmenes profiler 

under intervjuet. For det første inneholdt de informasjon som kunne anses som sensitiv, da 

nettstedet opererer med utfyllingsrubrikker både for religiøs og politisk tilhørighet. For det 

andre kunne det være en utfordring for personvernet dersom jeg ønsket å benytte meg av 

informasjon på profilene til medlemmene. Det ble utelukket med direkte sitater hentet fra 

disse, fordi dette kunne spores opp til den aktuelle personen via internettet. Saksbehandler 
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stilte seg også spørsmål ved forsøket om å rekruttere informanter til intervjuene før alle 

nødvendige tillatelser var på plass, selv om dette var beskrevet i meldeskjemaet.  

 Ettersom det var vanskelig å rekruttere informanter til intervjuene, og 

saksbehandlingen var inne i sin tredje måned, besluttet jeg å utelukke intervjuene med 

medlemmene i håp om endelig godkjennelse. NSD ble informert om at jeg kun planla å 

gjennomføre intervjuet med Sukkers leder, Morten Gulliksen. Likevel anså jeg det som 

nødvendig for oppgaven å ha et bredere datamateriale enn det dette kunne gi meg, der også 

medlemmenes stemmer kunne komme frem. Dermed ga jeg også NSD beskjed om at jeg også 

ønsket å diskutere temaene som ble tatt opp i Sukkers diskusjonsforum som en del av 

oppgaven.  

 Sukkers diskusjonsforum finnes tilgjengelig i to varianter; et for medlemmene av 

nettstedet, og et som ligger åpent tilgjengelig for alle med tilgang til internett. For å kunne 

skrive i diskusjonsforumet må man være betalende medlem av Sukker. Disse kan velge å 

enten starte tråder/kommentere under sitt brukernavn knyttet til sin profil, eller bruke et 

pseudonym som gjør dem anonyme i diskusjonsforumet – et alternativ flertallet ser ut til å 

benytte seg av. Den delen av diskusjonsforumet som ligger åpent tilgjengelig på Sukkers 

sider, og som ikke krever medlemskap eller innlogging, er videre anonymisert fra Sukkers 

side. I de tilfellene der medlemmer har opptrådt med sitt brukernavn, har Sukker i den 

offentlige versjonen anonymisert disse, og man omtales for eksempel som ”mann 32 fra 

Oslo”. Det var denne offentlige delen av diskusjonsforumet jeg ønsket å se på 

diskusjonstråder fra. 

 Å inkludere dette materialet i oppgaven, førte til nok en diskusjon med saksbehandler 

hos NSD. Saksbehandler ønsket i første omgang å vite mer om Sukkerforumet for å kunne 

behandle saken. Jeg forklarte detaljert om dets tilgjengelighet på en offentlig nettside, Sukkers 

anonymisering av deltakerne og at Sukker opererer med en 18-årsgrense for deltakelse både i 

nettdatingstjenesten og på diskusjonsforumet. Jeg forklarte samtidig at jeg kun ville benytte 

meg av det tematiske innholdet i diskusjonsforumet, og bruke dette meget generelt i den 

skrevne oppgaven – altså uten sitater og direkte henvisninger til innholdet gitt. Saksbehandler 

og jeg diskuterte hvorvidt dette skulle anses som offentlig eller privat informasjon, og 

hvorvidt dette måtte behandles som et internettforum med adgangsbegrensning eller ikke. 

Med utgangspunkt i dette skulle NSD avgjøre om jeg var nødt til å innhente informert 

samtykke fra de aktuelle medlemmene. Vi tok tak i Nasjonal Forskningsetisk Komité for 

Humaniora og Samfunnsfags (NESH) forskningsetiske retningslinjer for forskning på 

internett for å hjelpe oss å vurdere saken (NESH, 2009). I NESHs retningslinjer punkt 4 heter 
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det at ”Som hovedregel kan informasjon man regner som offentlig fritt benyttes til 

forskningsformål.” og at ”Forskere kan som hovedregel fritt benytte materiale fra åpne fora 

uten å innhente samtykke fra dem som har produsert opplysningene eller dem opplysningene 

gjelder.” (NESH, 2009). Det påpekes like fullt at grensene mellom hva som regnes som 

offentlig og privat kan være vanskelig å skille mellom. 

 Malin Svenningson Elm (2009) har i sin artikkel How notions of privacy influence 

research choices forsøkt å gi en definisjon av hva som kan regnes som et offentlig 

internettforum: 
A public environment is one that is open and available for everyone, that everyone with an internet 

connection can acces, and that does not require any form of membership or registration. (Svenningson Elm, 

2009, s. 75) 

Internettforumet jeg ønsker å undersøke, kan anses å gå under denne definisjonen da det 

ligger offentlig tilgjengelig i en tilpasset versjon til alle som ønsker å se nettopp dette forumet. 

Likevel kompliseres det av at man må registreres som medlem for å kunne delta aktivt. 

Saksbehandler hos NSD argumenterte for at retningslinjer for internettfora med 

adgangsbegrensninger slik det er beskrevet i punkt 5 i retningslinjene burde gjelde i denne 

sammenhengen, noe som er underlagt strengere krav om innhenting av samtykke enn 

offentlige internettfora. Om dette sier NESH at 

Noen internettfora har adgangsbegrensninger. Siden informasjon som meddeles i slike fora ikke er 

tilgjengelig for enhver, tilsier hensynet til respekt for deltakerne at forskere ikke fritt kan bruke slik 

informasjon til forskningsformål. Slik informasjon bør som hovedregel derfor ikke benyttes til 

forskningsformål uten at forskeren innhenter deltakernes samtykke. (NESH, 2009) 

Jeg argumenterte for at dette ikke var gjeldende så lenge det ikke var den adgangsbegrensede 

delen av forumet jeg ønsket å benytte meg av, men den offentlige, anonymiserte versjonen, og 

fikk til slutt gjennomslag for min tolkning og det ble bestemt at vi behandlet det som et 

offentlig tilgjengelig internettforum. I dette tilfellet sier NESHs retningslinjer at   

Hensynet til respekt for deltakere i åpne fora tilsier likevel at forskeren bør informere deltakere om 

systematisk registrering (for eksempel opptak) eller rapportering av opplysningene når dette er mulig. 

(NESH, 2009) 

Saksbehandler vurderte dette slik at jeg burde informere deltakerne av forumet om min 

tilstedeværelse og innhenting av materiale. Det var flere aspekter som gjorde at dette var 

komplisert. For det første ville det være svært vanskelig å få informert alle de involverte 

parter om at jeg observerte diskusjonsforumet. Svenningson Elm diskuterer vanskelighetene 
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med å gi informasjon til de rette vedkommende i flyktige internettfora der pseudonymer 

brukes, og hvordan dette i slike tilfeller ofte er helt umulig (Svenningson Elm, 2009, s. 72). 

Dette var i stor grad en relevant problemstilling i dette tilfellet. Ettersom de deltakende 

allerede var anonymisert fra Sukkers side, hadde jeg altså ingen kontaktinformasjon til de 

aktuelle partene. I og med at aktiv deltakelse i forumet var begrenset medlemmer av 

nettdatingstjenesten Sukker, kunne jeg heller ikke informere deltakerne gjennom forumet. Et 

alternativ kunne være å melde seg inn på nettdatingstjenesten for å få mulighet til å skrive på 

forumet. Dette vurderte jeg som uetisk, da jeg ville vært der i kraft av min rolle som forsker, 

og ikke brukt et medlemskap til det tiltenkte formålet. Dette kunne skapt forvekslinger rundt 

min rolle som forsker i tilfeller der den nødvendige informasjonen ikke nådde frem, noe som 

ville være å anse som uheldig. Et annet poeng er den flyktige deltakelsen i forumet; nye 

medlemmer kommer til hele tiden, noe som ytterligere vanskeliggjør at de rette 

vedkommende får nødvendig informasjon. For det andre ville det skape en betydelig 

tidsmessig utfordring å skulle informere alle de involverte parter om min tilstedeværelse. Det 

å vente på en endelig godkjennelse av planen om å gi deltakerne informasjon og innhente det 

aktuelle datamateriale, og det å gjennomføre denne, ville ført til at oppgaven umulig ville 

kunne gjennomføres innenfor den forventede tidsrammen. Dette var spesielt viktig ettersom 

saksbehandlingen hos NSD allerede hadde tatt langt lenger tid enn estimert, og tidsaspektet 

begynte å bli kritisk.    

 Ut i fra dette ønsket jeg å fokusere på den siste delen av punkt 4 i NESHs 

retningslinjer, som spesifiseres at deltakerne bør informeres om innsamling av informasjon 

”når dette er mulig”. Slik jeg anså det, ville det ikke være mulig å gjøre dette på en 

hensiktsmessig måte. Saksbehandler hos NSD var derimot ikke enig i denne 

argumentasjonen, og vi ble en stund stående fast uten å komme til enighet i saken. Mitt 

utgangspunkt og min argumentasjon var gjort i forbindelse med råd fra min veileder, og han 

valgte til slutt å kontakte min saksbehandler hos NSD for å forsøke å komme til enighet. 

Konklusjonen ble at dersom jeg unnlot å sitere direkte fra diskusjonsforumet, og unnlate 

informasjon som direkte kunne spores til enkeltpersoner, ville ikke forholdet ha meldeplikt til 

NSD og datainnsamlingen kunne gjennomføres uten først å godkjennes av NSD. 

Saksbehandler stilte likevel spørsmål til det etiske aspektet ved min praksis. 

 Den lange behandlingsprosessen og de mange måtene de forskningsetiske 

retningslinjene kan tolkes på, må sees som en utfordring for gjennomføringen av 

masteroppgaver som tar sikte på å benytte seg av datamateriale fra internettfora. NSD 

opererer med en antatt behandlingstid på 4-6 uker; i mitt tilfelle tok behandlingsprosessen i 
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overkant av 4 måneder, noe som gjør det til en utfordring å gjennomføre masterprosjektet på 

normert tid. Det reiser også viktige spørsmål om hvorvidt regelverket er både tydelig nok i 

utgangspunktet og fleksibelt nok til å hensiktsmessig kunne drive internettforskning innenfor 

et gitt tidsaspekt. 
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3. TEORETISKE PERSPEKTIVER 

Innledningsvis forklarte jeg at arbeidet med denne oppgaven ikke hadde et klart definert 

teoretisk utgangspunkt, med hadde en utforskende holdning til feltet og de teoretiske 

perspektivene. Gjennom først å gjøre seg kjent med fenomenet og deretter avgjøre hvilke 

aspekter jeg ønsket å fokusere på, har noen teoretiske perspektiver utpekt seg som relevante 

for å belyse nettopp nettdatingstjenesten Sukker. Dette kapittelet vil introdusere teoretiske 

verktøy og tankesett som, i tråd med oppgavens problemstilling, vil belyse 1) det gjensidige 

forholdet mellom nettdatingstjenestens brukere og selve nettdatingstjenestens struktur, og 2) 

hvordan Sukkers brukere forhandler om sin identitet og sin selvpresentasjon innenfor 

rammene av nettdatingstjenesten. Jeg vil også introdusere noen teorier om hvordan konteksten 

kan muliggjøre fremveksten og opprettholdelsen av nettdatingstjenestene. Det teoretiske 

rammeverket vil siden benyttes til å danne en ramme rundt det empiriske materialet og bidra 

til å belyse oppgavens funn. Dette kapittelet vil ta for seg både teoretiske perspektiver og 

empirisk forskning på feltet nettdating og digitale medier. Nettdating og tjenestene som 

formidler disse har blitt et fenomen som opptar forskere spesielt innenfor feltene medier og 

kommunikasjon og psykologi. Når jeg diskuterer forskningen som er i gjort, vil det i 

hovedsak fokuseres på nettdating innenfor konteksten av kommunikasjon og nye medier.  

 

3.1. Rammene for nettdating 

Utbredelsen av nettdating må sees i sammenheng med den teknologiske utviklingen som har 

gjort deltakelsen på og utformingen av tjenestene mulig. At datateknologi og 

internettilkobling har blitt tilgjengelig for flesteparten av Norges befolkning, er av avgjørende 

betydning for dets fremvekst. I lys av denne teknologiske konteksten, ønsker jeg å se på noen 

av de rammene nettdating kan sees innenfor. Flere forskere har argumentert for at vi befinner 

oss i et nettverkssamfunn (Castells, 2001; van Dijk, 1999; Wellman, 2001), og at dette kan 

sees i sammenheng med teknologiske utviklinger. Jeg vil argumentere for at det kan være 

relevant å diskutere nettdating innenfor det Wellman (2001) har omtalt som ”networked 

individualism”. Jeg vil også diskutere hvordan nettdating kan sees å ligge et sted mellom det 

som karakteriseres som offline og online, og både har form som et resultat av disse glidende 

overgangene, og som noe som ytterligere forsterker utviskingen av dette skillet.  
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3.1.1. Networked individualism  

Flere forskere har argumentert for at vårt samfunn kan karakteriseres som et 

nettverkssamfunn. En av de første til å introdusere denne betegnelsen er van Dijk, som har 

omtalt det 21. århundre som ”the age of networks” (van Dijk, 1999, s. 2). I følge van Dijk er 

dette nettverkssamfunnet preget av hvordan det organiseres i medienettverk som erstatter eller 

utfyller ansikt-til-ansikt-kommunikasjon (van Dijk, 1999, s. 220). 

 Wellman (2001) har også argumentert for at vi befinner oss i et nettverkssamfunn. I 

følge Wellman er dette kjennetegnet av overskridende grenser, interaksjon med mangfoldige 

andre, kontakt mellom ulike nettverk og en flatere hierarkisk struktur. Som følge av 

nettverkssamfunnet beveger vi oss fra å finne fellesskap, eller det han omtaler som 

community, i grupper til å finne dette i nettverk. Wellman mener at et nettverksorientert 

samfunn fører til økt grad av individualisering, der mennesker i større grad er i senter av et 

eget nettverk og mindre preget av en gruppetilhørighet. Dette har han omtalt som ”networked 

individualism” (Wellman, 2001). Denne utviklingen har pågått lenge, men først eskalert 

betydelig ved hjelp av datamediert kommunikasjon. Gjennom teknologien er ikke tid og sted 

lenger en hindring for hvem man kommuniserer med; utvidet bredbåndskapasitet har gitt oss 

muligheten til å kommunisere i sanntid; utviklingen av trådløse, bærbare innretninger har 

gjort dette tilgjengelig for privatpersoner og gitt oss kunnskapen til å bruke det. Dette knytter 

kommunikasjonsmulighetene til et globalt nivå (Wellman, 2001). Dette fører med seg det 

Wellman omtaler som spesialiserte relasjoner. Båndene man har til mennesker er ikke 

nødvendigvis i form av deres hele person, men ut i fra en spesifikk rolle. Man har flere bånd 

med flere mennesker med ulike spesifikke egenskaper. Wellman beskriver også det han kaller 

spesialiserte fellesskap, som er et fellesskap i kraft av en spesifikk felles egenskap, interesse 

eller rolle (Wellman, 2001, s. 244-6). Granovetter (1973) har gjort en distinksjon mellom 

svake og sterke bånd. I nettverkssamfunnet vil de fleste ha en rekke svake bånd, men bare et 

fåtall sterke bånd. I følge Castellls, vil dette føre til at de sterke båndene vi har, er desto 

viktigere for oss (Castells, 2001, s. 127-8). Castells mener internettet kan bidra til å gi oss 

flere svake bånd, for eksempel gjennom spesialiserte fellesskap for interesse. Her kjenner man 

ofte ikke personene man kommuniserer med, de er tidvis anonyme og faller til og fra (Castells 

2001, s. 129-30).  

Jeg mener det kan være interessant å ta en nærmere kikk på konseptet nettdating 

innenfor denne oppfatningen av samfunnet. For det første må man se den teknologiske 

utviklingen som grunnleggende for eksistensen av nettdating og de tjenestene som formidler 

dette. Riktignok har liknende måter å komme i kontakt på i håp om en romantisk relasjon, 
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som for eksempel avisenes kontaktannonser, eksistert i lang tid. Likevel har teknologiske 

nyvinninger som rask bredbåndtilknytning, personlige datamaskiner og ikke minst vår evne 

og kunnskap til å bruke dette, gjort dette til et effektivt system lett tilgjengelig for veldig 

mange. Videre forandrer den internettmedierte konteksten der tid og sted ikke lenger er 

avgjørende for hvordan man treffer sin partner. Tradisjonelt har man tatt hensyn til det 

stedsspesifikke fellesskapet som grunnlaget for dannelsen av kjærlighetsrelasjoner. Med 

fremveksten av nettdatingstjenester åpnes det for muligheten til å se utover det umiddelbare 

steds- og tidsnære, og søke partnere med like interesser og verdier. Dette vil selvsagt ikke 

bety en oppløsning av betydningen av nærhet i tid og sted – i mange tilfeller vil det være 

nettopp dette nettdatingstjenestene benyttes til, og svært mange vil naturligvis også finne 

hverandre utenom en internettmediert kontekst.  

 Nettdatingstjenester som Sukker, der medlemmene er knyttet sammen via sitt felles 

ønske om å søke en partner, kan sees som et spesialisert fellesskap av svake bånd. Mennesker 

som i utgangspunktet er fremmede for hverandre utenfor denne konteksten, danner et nettverk 

med et spesialisert formål. Selv om nettdatingstjenester kan ha fellestrekk med typiske sosiale 

nettverksmedier, skiller de seg også fra disse. I følge boyd og Ellison, er det å vise frem sine 

forbindelser en viktig del av sosiale nettverksider (boyd og Ellison, 2007, s. 213). Målet med 

deltakelse på nettdatingstjenester (i alle fall ikke for de som bruker det til det tiltenkte 

formålet) er ikke å skape et rikholdig nettverk av svake bånd, eller å vise frem disse 

forbindelsene. Snarere søker man å skape ett sterkt bånd med en spesifikk person. Partneren 

man håper å møte på en slik nettdatingstjeneste, skal heller ikke kun fylle en spesialisert rolle, 

men en rekke roller. Selv om networked individualism kan sees som en forutsetning for 

nettdatingstjenestenes eksistens, er dette altså ikke i seg selv formålet med deltakelsen. 

 

3.1.2. Oppløsning av dikotomien online/offline 

Tradisjonelt har forskere på feltet datamediert kommunikasjon operert med en dikotomi 

mellom offline og online; mellom det materielle, virkelige liv og det virtuelle, 

internettmedierte liv (Hamman, 1998; Kendall, 1999, sitert i Jones, 2004, s. 24). Nyere 

forskning har derimot vist at det ene ikke nødvendigvis ekskluderer det andre, at det er 

glidende overganger, og at det definerte skillet mellom virtuelt og virkelig ikke lenger kan 

sees som klart adskilte størrelser.  

 Det å vedlikeholde allerede eksisterende relasjoner er et av internettets viktigste og 

mest populære bruksområder, der for eksempel e-post og sosiale nettverksmedier er 
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eksempler på dette (Baym, 2011, s. 392-4). Kendall har i sin forskning på fellesskap i en 

internettmediert kontekst funnet at disse fellesskapene ofte ikke eksisterer kun offline eller 

kun online. I fellesskap som i utgangspunktet begynte i en online setting, er det ikke uvanlig 

at disse viderefører relasjonen til å inkludere et offline aspekt. I fellesskap som i hovedsak 

hadde et offline utgangspunkt, er det også vanlig at disse kommuniserer og strukturerer seg 

online (Kendall, 2011, s. 320). Baym (2010) har argumentert for at det man kaller cyberspace 

er en myte, og at skillet mellom offline og online burde oppløses. Den internettmedierte 

kommunikasjonen kan ikke løsrives fra vår offline hverdag og den kan ikke utføres uavhengig 

av den kroppslige tilhørigheten vi har til den fysiske verden (Baym, 2010, s. 152).  

 Også internettdating kan sees som i stor grad å bidra til å oppløse skillet mellom 

offline og online. Her tar man utgangspunkt i datamediert kommunikasjon med personer man 

ikke kjenner utenfor denne konteksten, i et fellesskap som ikke eksisterer utenfor rammen av 

internettmediert kommunikasjon. For de aller fleste er målet med denne kommunikasjonen at 

den skal resultere i en ansikt-til-ansikt-relasjon utenfor eller i tillegg til den datamedierte 

konteksten. Walther og Parks har omtalt de relasjonene som dannes på nettdatingstjenester for 

mixed-mode-relationships (Gibbs, Ellison og Heino, 2006, s. 153), noe som beskriver både 

online- og offline-aspektet ved relasjonen. Videre overskrider nettdatingstjenesten Sukker 

dette skillet gjennom å tilby sine medlemmer Sukkerfester. Her har medlemmene av det som i 

hovedsak er et virtuelt sjekkested muligheten til å treffe hverandre offline; online-fellesskapet 

får også en offline dimensjon. Samtidig er man avhengig av den digitale deltakelsen for 

påmelding og utfylling av skjemaer.  

 

3.2. Strukturens dualitet 

Giddens har i sitt verk The Constitution of Society (1984) diskutert forholdet mellom struktur 

og aktør. Hans ståsted er at det innenfor sosiologien har eksistert et motsetningsforhold 

mellom strukturen og aktøren; enten har aktøren fått for stort spillerom og vært frigjort fra 

strukturen, eller strukturen har blitt behandlet som for determinerende for aktørens handlinger 

(Aakvaag, 2008, s. 130). I sitt arbeid for å skape en teori som både bedyrer viktigheten av 

aktørens handlingsrom og strukturens innvirkning, har han introdusert begrepet strukturens 

dualitet (Giddens, 1984). Både strukturer og aktører er en del av et gjensidig system som 

produseres og reproduseres gjennom sosial interaksjon. Strukturen består av regler og 

ressurser som utgjør sosiale systemer (Giddens, 1984, s. 25). Aktørene er nødt til å forholde 

seg til disse, men har allikevel et handlingsrom. De kan velge ikke å forholde seg til reglene 
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eller benytte ressurser på nye måter. Dette kan igjen påvirke strukturen. Dualiteten ligger altså 

i at de er gjensidig avhengige av hverandre for å gi mening, og i at de gjensidig påvirker 

hverandre gjennom å sosial interaksjon (Giddens, 1984, s. 28). Det er imidlertid viktig å 

merke seg at ikke alle strukturer er like flytende og lett lar seg forhandle om. Noen strukturer 

vil være motstandsdyktige mot påvirkning, nettopp fordi de også er viktige for andre 

strukturer. Disse blir institusjoner i samfunnet (Giddens, 1984). 

Denne ideen om strukturens dualitet inviterer til et perspektiv der verken 

nettdatingstjenesten Sukker eller dens medlemmers rolle kan forstås enkeltvis uten å ta 

hensyn til at de er gjensidig betinget og innvirker på hverandre. Strukturen gir medlemmene 

både det jeg tidligere har omtalt som muligheter og føringer, og medlemmene på sin side har 

mulighet til å forhandle om dette. 

 

3.3. Affordance-begrepet som tilnærmingsmåte 

Et teoretisk verktøy som kan benyttes til å beskrive hvordan teknologien som strukturerer 

nettdatingstjenesten spiller inn på medlemmenes bruk, er begrepet affordances. Begrepet 

affordance har sitt utgangspunkt i Gibsons (1979, sitert i Hutchby, 2001) arbeid innenfor 

perspepsjonspsykologien. Her har begrepet blitt benyttet til å beskrive hvordan forskjellige 

artefakter har bestemte funksjoner og betydninger for ulike arter i ulike kontekster. 

Betydningen og funksjonene kan variere mellom de ulike artene, og er et spørsmål om hva de 

kan benyttes til for den enkelte art. Likevel begrenser artefaktet selv de bruksområdene den 

potensielt kan ha (Gibson, 1979, sitert i Hutchby, 2001). Hutchby bruker artefaktet stein som 

et eksempel for å klargjøre Gibsons begrep. For et reptil kan en affordance ved steinen være 

at den gir skygge, mens den for insekter har en affordance i kraft av at den kan brukes som et 

gjemmested. Slikt sett finnes det flere mulige lesninger av hva en stein kan brukes til. Likevel 

finnes det begrensninger innenfor artefaktet; den angitte steinen kan for eksempel ikke brukes 

som føde for noen av de nevnte artene (Hutchby, 2001, s. 447-8).  

 Hutchby søker å videreføre dette begrepet til det teknologiske feltet. Dette kan sees 

som et oppgjør med sosialkonstruktivister som har argumentert for at teknologiske artefakter i 

stor grad er sosialt formet, der teknologien kan leses som en tekst med et stort potensial for 

ulike tolkninger tilgjengelig for ”leseren”. Det er også et oppgjør med forskningstradisjoner 

som i stor grad ser teknologien som determinerende for hvordan man benytter den, med 

minimalt fokus på brukerens aktive rolle (Hutchby, 2001, s. 441-5). I forlengelse av Hutchbys 

arbeid har Rappert foreslått følgende definisjon på det teknologiske affordance-begrepet: 
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Affordances refer to those functional and relational aspects of technology that frame but do not 

determine the possibilities for action in relation to an object. In other words, they are perceived 

properties of an object that suggests (but do not determine) how it might be used. (Rappert, 2003, s. 

566) 

Rappert antyder dermed at teknologien inneholder en foreslått måte å bruke den på, som 

former vår forståelse av den og hvordan vi bruker den. Gjennom sine affordances begrenses 

de ulike måtene teknologien kan ”leses” på (Hutchby, 2001, s. 447). Selv om affordance-

begrepet har i seg at teknologien begrenser tolkningsmulighetene brukerne har, kan det også 

belyse hvordan teknologien formes av praksisene til menneskene som bruker den. 

Affordance-begrepet kan brukes til å uttrykke hvordan Sukkers teknologiske struktur 

har noen rammebetingelser og foreslåtte lesemåter, som bygges både gjennom sidens 

oppbygging, gjennom matching-algoritmene som ligger til grunn for medlemmenes 

samhandling og gjennom tekst formidlet på sidene. Begrepet åpner også opp for at dette ikke 

nødvendigvis må oppfattes likt av alle medlemmene, men innenfor gitte rammer er åpne for 

forhandling og tolkning. Affordance-begrepet understreker slik det jeg tidligere har omtalt 

som muligheter og føringer – det finnes rammevilkår og klart foreslåtte måter å bruke 

tjenesten på, men, som vi skal se senere, kan dette oppfattes på ulikt vis og må ikke 

nødvendigvis brukes på nøyaktig foreslått måte.  

 

 3.4. Det refleksive selvet 

I Modernity and Self-Identity (Giddens, 1991), peker Giddens på at et typisk trekk ved det han 

kaller moderne samfunn er det refleksive selvet. Dette handler om en ny tilnærmingsmåte til 

begrepet om selvidentitet. Mens man i tradisjonelle, førmoderne samfunn ble gitt en identitet i 

kraft av sin nedarvede sosiale posisjon, har identiteten i det moderne samfunn blitt en 

refleksiv prosess. Refleksivitet kan beskrives som ”aktive beslutninger basert på bevisst 

informasjonsbehandling” (Aakvaag, 2008, s. 271). Som refleksive selv har det blitt individets 

oppgave å velge, skape og vedlikeholde sin identitet: 
Self-identity, in other words, is not something that is just given, as a result of the continuities of the 

individual’s action-system, but something that has to be routinely created and sustained in the reflexive 

activities of the individual. (Giddens, 1991, s. 52)  

Teorien om det refleksive selvet åpner for en forhandlende tilnærming til ens selvidentitet. 

Ens identitet er verken gitt på forhånd eller endelig fastsatt, men må konstant aktivt skapes 

gjennom refleksive handlinger. Denne selvidentiteten avhenger av individets evne til å skape 

en narrativ om selvet; en selvbiografisk fortelling om hvem man er og hvordan hendelser i 
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livet har innvirket på ens identitet (Giddens, 1991, s. 54). Giddens påpeker at selv om man har 

stor grad av frihet til å forhandle om sin selvidentitet, kan ikke narrativen om selvet vike fra 

den eksterne verden: 
The individual’s biography, if she is to maintain regular interaction with others in the day-to-day world, 

cannot be wholly fictive. It must continually integrate events which occur in the external world, and sort 

the ongoing ”story” about the self. (Giddens, 1991, s. 52) 

Man kan altså ikke skape en totalt fiktiv narrativ, eller løsrive seg fullstendig fra verden 

utenom. Man må konstant forholde seg til og forhandle med den eksterne verden for å skape 

en fullstendig og meningsfull narrativ. Likevel tilbyr konteksten man befinner seg i en rekke 

potensielle valgmuligheter vi kan velge (Gidden, 1991, s. 5). I ens identitet ligger altså at man 

må forhandle om en rekke valg og ta aktive beslutninger om hvem man vil være. En faktor 

ved selvidentiteten, er hvorvidt den oppfattes som autentisk eller ikke, eller hvorvidt man er 

oppriktig og sann mot seg selv (Giddens 1991, s. 78).  

 En viktig del av det som utgjør ens selvidentitet, er valg vedrørende livsstil. Livsstil 

kan i følge Giddens defineres som: 
…a more or less integrated set of practices which an individual embraces, not only because such 

practices fulfil utilitarian needs, but because they give material form to a particular narrative of self-

identity. (Giddens, 1991, s. 81) 

Livsstilen blir et uttrykk for vår selvbiografiske narrativ, og er preget av refleksive valg. Vi 

tvinges også til å velge; vi har riktignok en rekke livsstiler å velge mellom, men vi kan ikke 

unngå å gjøre valget (Giddens, 1991, s. 81). 

 I følge Giddens er selvet embodied – man forstår og opplever verden gjennom sin 

fysiske kropp (Giddens, 1991, s. 56). Den fysiske kroppen kan ikke sees utenfor selvet, og 

denne er også gjenstand for refleksivitet. Kroppen er heller ikke lenger noe som er et ferdig 

gitt resultat, men har i stadig større grad blitt gitt rom for forhandling. Man kan langt på vei 

konstruere den og kontrollere den (Giddens, 1991, s. 7) Dette kan gjøres gjennom ulike 

livsstilsvalg, som for eksempel å vurdere og ta bevisste valg om hva man spiser, eller ta form 

som mer ekstreme former, som plastisk kirurgi og spiseforstyrrelser (Giddens, 1991, s. 76-8, 

178). 

 I hans diskusjoner omkring det moderne, refleksive selvet dukker flere interessante 

konsepter og begreper opp. I den påfølgende diskusjonen vil jeg blant annet diskutere 

embodiment, autentisitet og hvordan man refleksivt kan forhandle seg til en fremstilling av sin 

selvidentitet slik det gjøres i en internettmediert kontekst.  
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3.5. Kroppens tilstedeværelse i en internettmediert kontekst 

I dets begynnelse var internettet forestilt å kunne frigjøre mennesker fra den fysiske kroppen, 

og som et sted der man fritt kunne utforske og leke med sin identitet på utallige vis (se for 

eksempel Bromseth og Sundén, 2011, s. 270). Dette synet har vært mye debattert gjennom 

årene. Flere forskere (se for eksempel Robinson, 2009 og Fuery, 2008) har argumentert for at 

den fysiske kroppen i stor grad er til stede selv i en internettmediert kontekst. Dette kaller de 

embodiment. Embodiment i denne forstand kan beskrives som måten kroppens biologi er 

uatskillelig fra hvordan vi kjenner og opplever verden (Fuery, 2008, s. 148) og måten dette 

resulterer i et kompetansesett som rutinemessig reproduseres som praksiser (Thwaites, Davis 

og Mules, 2002, s. 143). Vårt kjønn, vårt fysiske utseende, vår alder og andre kroppslige 

kjennetegn vil ha en innvirkning på hvordan man opplever seg selv og verden, og man vil 

oppføre seg i henhold til og som et resultat av sin kropp. I en internettmediert kontekst vil 

dette i større grad være åpent for forhandling, fordi man kommuniserer gjennom andre 

verktøy enn den fysiske kroppen. Dette er med på å bidra til at verktøy som kan være 

betydningsfulle i ansikt-til-ansikt-kommunikasjon, som kroppsspråk, i stor grad er 

fraværende, og at man behersker en større grad av kontroll over de kroppslige signalene man 

gir fra seg. Likevel antyder konseptet om embodiment at man aldri helt vil kunne løsrive seg 

fra den fysiske kroppen, fordi den preger måten vi forstår verden på og ligger forankret i vår 

praksis. Internettmediert kommunikasjon og fremstillinger, som den vi finner på 

nettdatingstjenester, muliggjør det for oss å lyve om for eksempel vårt kjønn og alder. Likevel 

kan det være signaler som avslører en, nettopp på grunn av måten man opplever verden på. 

Hvordan man for eksempel formulerer seg eller velger ut aspekter ved sin fremstilling, kan 

være et resultat av nettopp den opplevde forståelsen vi har tilegnet oss gjennom våre kropper. 

 Michael Hardey (2002) har forsket på hvilken rolle den fysiske kroppen spiller på 

nettdatingstjenester, og hvorvidt det han omtaler som embodiment (i den forståelsen som er 

beskrevet over) eksisterer innenfor ens online-identitet. Hans funn viker fra den utopiske 

forståelsen av at nettet er en arena der man kan utforske og utøve multiple selv, uavhengig av 

ens fysiske kropp (Hardey, 2002, s. 583). Hans undersøkelse argumenterer for at disse 

nettdatingstjenestene i stor grad brukes til å opparbeide tillit og skape en arena der man 

gradvis kan vise sitt autentiske selv (Hardey, 2002, s. 575-9). Ettersom kontakten som 

etableres på nettdatingstjenestene tar sikte på å bunne ut i et møte i den fysiske verden utenfor 

nettet, ser brukerne lite poeng i å skape nye selv utenfor rammene av kroppen, ettersom et 

fiktivt selv raskt vil avsløres i et fysisk møte (Hardey, 2002, s. 579). At forventningen om et 

fysisk møte spiller en avgjørende betydning for hvorvidt man fremstiller seg selv i tråd med 



	   25	  

den fysiske kroppen, finner han støtte i hos blant forskere som Ellison, Heino og Gibbs (2006) 

og Toma, Hancock og Ellison (2008). Likevel opplever brukerne større kontroll over de 

kroppslige tegnene som avsløres, slik at ens fysiske kjennetegn ikke nødvendigvis blir det 

avgjørende for førsteinntrykket andre deltakere får av en. Et eksempel han trekker frem er en 

deltaker i rullestol, som bevisst venter med å avsløre dette for potensielle partnere til han har 

gitt et inntrykk av sin personlighet uten å være farget av sitt handikapp (Hardey, 2002, s. 577-

8). Slikt sett kan kontrollen over hvilke kroppslige signaler som gis og avgis, brukes som et 

verktøy for å forme det bildet andre får av en. Til tross for graden av kontroll man i 

utgangspunktet har, konkluderer Hardey med at embodiment i stor grad er gjeldende på 

nettdatingstjenester. Den fysiske tilknytningen til en bestemt lokasjon, som også sees som en 

del og forlengelse av den fysiske kroppen, kan være avgjørende for hvorvidt man initierer 

kontakt med en annen deltaker, da stor fysisk avstand vil vanskeliggjøre en 

kjærlighetsrelasjon basert på ansikt-til-ansikt-kommunikasjon (Hardey, 2002, s. 581). Også 

det faktum at man er nødt til å ha tilgang til en datamaskin med internettilkobling, og den 

nødvendige kunnskapen for å bruke nettet til sosiale formål, anser Hardey som et tegn på 

embodiment, ettersom tilgang og kunnskap er definert av blant annet sosial tilhørighet og 

tilgangen til materielle goder (Hardey 2002, s. 581).  

 

3.6. Selvpresentasjon eller selvrepresentasjon  

Jeg ønsker å avklare forskjellene mellom selvpresentasjon og selvrepresentasjon, og gjennom 

dette komme frem til det begrepet som best beskriver det Sukkers medlemmer forhandler om 

og skaper. Goffmans begrep om selvpresentasjon tar utgangspunkt i at man gir en 

presentasjon av seg selv både ved hjelp uttrykk man selv kan kontrollere, og uttrykk som ikke 

nødvendigvis var planlagte og tiltenkte, men som likevel blir en del av helhetsuttrykket slik 

det oppfattes av andre (Goffman, 1992, s. 12). Individet søker gjerne å kontrollere disse 

uttrykkene, og gjennom dette skape et bestemt bilde av seg selv i sosiale situasjoner. Gjennom 

måten man presenterer seg selv, skapes det en forventning om at andre forholder seg til dette 

som om det var sannheten og behandler en deretter (Goffman, 1992).  

”Selvrepresentasjon” er også et begrep som benyttes om noe av den samme prosessen. 

Representasjon har blitt beskrevet som noe som står for eller avbilder et annet subjekt eller 

praksis i den ”virkelige verden”, men som ikke direkte speiler det reflektere objektet (Barker, 

2008, s. 487). Slikt sett impliserer representasjon at det ikke nødvendigvis er et nøyaktig bilde 

av det den skal avbilde.  
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 Nelson, Hull og Roche-Smith (2008) har forsøkt å beskrive forskjellen mellom 

selvpresentasjon og selvrepresentasjon. Selvpresentasjon, forstått ut i fra Goffmans termer, 

handler om å publisere seg selv gjennom semiotiske virkemidler. Dette gjøres gjennom å 

fremføre denne selvpresentasjonen foran et publikum. Selvrepresentasjon, derimot, innebærer 

en prosess der man aktivt skaper et bilde av seg selv. Slikt sett fremstår selvrepresentasjonen 

som en mer skapende og forhandlende prosess – man velger aktivt ut hvilke sider ved en selv 

man skal inkludere som del av sin representasjon, mens selvpresentasjon fremstår mer som en  

avbildning man tilpasser til konteksten og publikum (Nelson et al., 2008, s. 418).  

I forskningen på feltet nettdating, finner vi i hovedsak forskere som benytter seg av et 

Goffmansk selvpresentasjon-begrep. Toma, Hancock og Ellison (2008) er et eksempel, og 

beskriver selvpresentasjon innenfor en internettmediert kontekst på følgende måte: 
Self-presentation is a creative endeavor that takes into account both the target audience and the context 

of the social interaction, and it involves making choices about what information to include, what to 

leave out, and whether to engage in deception. (Toma et al., 2008, s. 1024) 
Denne definisjonen åpner for muligheten brukerne av nettdatingstjenester selv har til å forme 

et bilde av seg selv – et bilde som enten kan være sannferdig eller preget av misledende 

informasjon. Hancock, Toma og Ellison (2007) snakker tidvis om det de kaller en selektiv 

selvpresentasjon, som anses å være en mer gjennomtenkt og strategisk versjon av 

selvpresentasjon.  

 Videre i oppgaven vil jeg benytte meg av begrepet selvpresentasjon, slik det er forstått 

av Toma, Hancock og Ellison (2008). Definisjonen de gir av begrepet åpner opp for at det er 

en kreativ prosess som tilpasser seg konteksten og publikummet som betrakter 

selvpresentasjonen, og åpner også opp for at den ikke nødvendigvis er sannferdig. Dette er i 

tråd med forskningsfunn som peker på at brukerne av nettdatingstjenester gjerne ønsker å vise 

frem et autentisk bilde av en selv (Ellison et al., 2006, Hardey 2002). Valg av dette begrepet 

vil også føre til et samsvar med terminologien benyttet i tidligere forskning, og vil bidra til å 

unngå forvirring når jeg snakker om andres forskning og egen forskning. 

 

3.7. Autentisitet 

Autentisitet er et viktig spørsmål både innenfor nettdating som forskningsfelt og for de som 

aktivt deltar på nettdatingstjenestene. Det kan derfor være nyttig å diskutere spørsmålet om 

hva det vil si å være autentisk, eller å ha en autentisk selvpresentasjon.  

Guignon (2004) har argumentert for at autentisitet har vært oppfattet på flere måter 

innenfor ulike filosofiske retninger, og i hovedsak virker det som autentisitet handler om en 
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todelt prosess. For det første skal man i jakten på det autentiske selvet avvike fra sosiale spill 

og komme i kontakt med ens innerste, virkelige gjennom å vende synet innover. For det andre 

fordrer det å være autentisk å leve slik at man uttrykker dette sanne selvet gjennom enhver 

handling man gjør (Guignon, 2004, s. 146). Ut i fra dette synet handler autentisitet om å vite 

hvem man er og hvordan man føler omkring ulike ting, og uttrykke disse følelsene gjennom 

sine handlinger (Guignon, 2004, s. 157). Gjennom dette synet har autentisitet stort sett vært 

ansett som en personlig egenskap, en dyd den enkelte kan velge å følge. Dette kan ikke 

nødvendigvis sees som en utelukkende positiv egenskap, i den forstand at det å være autentisk 

vil medføre situasjoner der man må stå opp for det man føler, selv om det går på tross av 

andre. Likevel anses autentisitet å være noe svært positivt i vårt samfunn. Guignon 

argumenterer for at autentisitet ikke i hovedsak er en personlig dyd, men en sosial dyd 

(Guignon, 2004, s. 150). Grunnen til at autentisitet i så stor grad verdsettes som en positiv 

egenskap, er fordi den utspiller en viktig rolle i et demokratisk samfunn. Her er man avhengig 

av at noen går på tross av den gjengse opinionen for at det skal gagne den offentlige verden. 

Den er også sosial i kraft av at man ikke bare bedrar seg selv gjennom ikke å være autentisk, 

men også menneskene rundt seg. Slik har Guignon argumentert for at autentisitet er noe mer 

enn selvsentrert gransking av vårt indre, men en prosess som også har en nyttefunksjon for 

samfunnet og de rundt en.  

 Tolson (2001) har diskutert kjente personers strategier for å bli oppfattet autentisk, og 

hvordan det å ”være seg selv” sees som tegn på autentisitet og kredibilitet. Han diskuterer 

hvordan dette kan gjøres ved hjelp av ”bak scenen”-intervjuer og –dokumentarer. Offentlige 

personer beskriver at viktige trekk ved deres opptreden er å være seg selv, vise seg selv og gi 

av seg selv. Publikum har på sin side et ønske om å bli kjent med personen bak fasaden – å se 

det sanne, utilslørte ved den offentlige personen. Å kunne uttrykke sitt autentiske selv 

oppfattes som en positiv egenskap, på tross av eventuelle avsløringer som er i strid med den 

offentlige roller slik den vanligvis utføres. Likevel bemerker Tolson at dette fortsatt må sees 

som en opptreden, men en opptreden som ikke oppfattes som skuespill. Dette kan sees i 

sammenheng med autentisitetsbegrepet slik det forekommer på nettdatingstjenester. Selv om 

den gjengse nettdater ikke er en kjent, offentlig person, gjør de, i Goffmans termer, en 

opptreden foran et publikum. I sine fremstillinger vil de gjøre en form for opptreden – men 

graden av autentisitet og i hvor stor grad man ”er seg selv” vil variere. Kanskje ser vi også på 

nettdatingstjenester et ønske om å komme bak den polerte fasaden og få tilgang til den 

autentiske personen bak opptredenen gjennom profilen. 
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 Ellison, Heino og Gibbs (2006) har diskutert hvordan det på nettdatingstjenester 

oppstår både et behov for å presentere et autentisk, sant selv og et behov for å presentere et 

positiv, ideelt selv. Å forene disse sees som et vanskelig oppnåelig prosjekt, og disse står til 

en viss grad i et motsetningsforhold der det ene ser ut til å i stor grad ekskludere det andre. 

Her ser det å være autentisk ut til å stå for ikke bare å fremheve et positivt bilde av en selv, 

men å skape en flerfasettert selvpresentasjon som også inkluderer det som ikke utelukkende er 

positivt, men som fremstår som ærlig og sann. På motsatt side finner man de som ikke er 

autentiske, men som enten fremstiller seg selv ensidig eller som aktivt innleder villedende 

fremstillinger.  

 Hva som skal anses å være autentisk innenfor konteksten av nettdating, kan være 

gjenstand for diskusjon. Som Guignon forklarer, har autentisitet vært sett på som å gjøre seg 

kjent med hva man føler, og handle i tråd med dette i alt man gjør (Guignon, 2004). Slikt sett 

kan det være en autentisk handling å delta på nettdatingstjenester dersom man har et reelt 

ønske om å finne seg en partner. Om dette ikke er tilfellet, kan det også være autentisk 

dersom man klart definerer hva man ønsker. Flertallet vil være enige om at en person som 

ikke ønsker å finne en partner, men gir uttrykk for dette, ikke handler autentisk. Når det 

gjelder ens selvpresentasjon, er dette noe mer komplisert. Å avsløre alle følelser og sider ved 

seg selv gjennom ens selvpresentasjon vil være utfordrende i en internettmediert kontekst med 

potensielt mange tusen tilskuere. Det er ikke nødvendigvis verken rimelig eller ønskelig at 

noen skal utlevere seg selv totalt for å oppfattes som autentiske. Autentiske selvpresentasjoner 

vil kunne forekomme selv om de er selektive og fokuserer i hovedsak på det positive, i den 

grad det er i tråd med personens sanne oppfatning av seg selv og ikke bevisst inngår i 

villedende fremstillinger.  

 

3.8. Selvpresentasjon og autentisitet på nettdatingstjenester 

Store deler av forskningen som er gjort på nettdating, konsentrerer seg om de mulighetene 

brukerne har til å presentere seg selv, og hvorvidt denne presentasjonen kan sees å være 

autentisk eller ikke. Ellison, Heino og Gibbs har gjort et forskningsarbeid der de undersøkte 

hvordan deltakerne på nettdatingstjenesten Match.com (Gibbs et al., 2006) håndterer sin 

selvpresentasjon for å oppnå målet om å skaffe en romantisk partner (Ellison et al., 2006, s. 

6). Deres funn peker i retning av at det tidvis kan være vanskelig å forene ønsket om å 

fremstille seg i et positivt lys for å virke attraktiv på nettdatingstjenesten med behovet for å 

presentere sitt autentiske selv (Ellison et al., 2006, s. 9-10). Et spørsmål de diskuterer er 
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betydningen av anonymitet på nettdatingstjenester. Forskning har antydet at anonymiteten kan 

føre til at man står friere til å uttrykke ærlige presentasjoner (Ellison et al., 2006), men har 

også vært ansett for å gi rom til usanne fremstillinger og lek med ulike identiteter (Bromseth 

og Sundén, 2011). Også nettdatingstjenester gir medlemmene en mulighet til å være 

anonyme, alt ettersom man ønsker å publisere et gjenkjennelig bilde av seg selv eller ikke. 

Likevel forsvinner i stor grad denne følelsen av frihet knyttet til anonymitet, da hele målet 

med tilstedeværelsen på slike tjenester er å organisere et møte ansikt til ansikt på et senere 

tidspunkt (Ellison et al., 2006, s. 3). Dette fører til at balansegangen mellom ønsket med å 

fremstå positivt og det å fremstå autentisk blir et viktig tema både for den som skaper 

selvpresentasjonen og de andre brukerne som bedømmer denne.  

 Det ligger i den datamedierte kommunikasjonens natur at mange av de typiske 

signalene man får ved ansikt-til-ansikt-kommunikasjon, som for eksempel kroppsspråk og 

språklig intonasjon, forsvinner. Dette fører til en økt vektlegging av lingvistiske, skriftlige 

signaler. Samtidig gir det asynkrone tidsaspektet ved internettet en økt mulighet til å polere 

disse signalene (Ellison et al., 2006, s. 3). Denne muligheten til å finpusse sin 

selvpresentasjon bidrar til at deltakerne på nettdatingstjenesten ser etter andre signaler når de 

skal bedømme en annen deltakers autentisitet, og at disse blir spesielt viktige i mangelen på 

kroppslige signaler. Signaler som anses i mindre grad å være kontrollerbare benyttes som 

indikasjoner. Dette kan for eksempel være hvorvidt man er nøyaktig med rettskrivningen, 

hvilken e-post-adresse som er knyttet til brukeren, hvilken tid på døgnet man skriver til andre 

brukere eller hvor ofte man er innlogget (Ellison et al., 2006, s. 8-9). Bilder benyttes også som 

tegn på kredibilitet; dette kan bidra til å antyde at det står en virkelig person bak profilen, 

samt verifisere den angitte høyden/kroppsfasongen/alderen (Ellison et al., 2006, s. 13).  

 Et annet funn i deres undersøkelse, er at nettdatingstjenestenes teknologiske 

oppbygging kan ha en effekt på hvordan man håndterer sin selvpresentasjon. På den aktuelle 

nettdatingstjenesten var det i stor grad mulighet for å sortere deltakerne ut i fra spesifikke 

kriterier som alder, geografisk lokasjon, kroppsfasong, kjønn og seksuell orientering og 

hvorvidt de hadde bilde eller ikke. Disse kategoriene ble på forhånd utfylt av de enkelte 

deltakerne. Å være i en lite attraktiv kategori for sine ønskede partnere når disse skulle gjøre 

søk på siden, kunne føre til liten publisitet for dem man ønsket oppmerksomhet fra. 

Undersøkelsen viser at noen deltakere derfor justerte for eksempel alder for å havne innenfor 

en bestemt kategori. Dette var ikke nødvendigvis gjort med et ønske om å mislede, men for å 

oppnå økt publisitet og flere besøkende (Ellison et al., 2006, s. 11). Også med hensyn til de 

funksjonene der deltakerne kunne velge mellom en liste av generiske flersvarsvalg, var det 
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flere som følte at de presenterte seg selv feilaktig fordi det ikke eksisterte en kategori som 

passet dem nøyaktig (Ellison et al. 2006, s. 11).   

Videre viser undersøkelsen at hvorvidt man presenterer seg i et autentisk lys eller ikke, 

kan avhenge av oppfattelsen man har av seg selv. Kategorier som kroppsfasong, der noen 

objektiv målestokk på hva som kategoriseres som for eksempel ”slank” eller 

”gjennomsnittlig”, er vanskelig tilgjengelige og vil være åpne for den enkeltes tolkning. Her 

kan en feilaktig fremstilling gjøres nettopp fordi brukerne ikke vurderer seg selv i det lyset 

andre ville gjort, eller har misoppfattet hvordan den gitte kategorien skal forstås (Ellison et 

al., 2006, s. 12).  

 Toma, Hancock og Ellison (2008) har gjort undersøkelser på i hvilken grad 

medlemmer av et utvalg nettdatingstjenester fremstiller seg selv i et nøyaktig lys, og i hvilken 

grad usanne fremstillinger (det de kaller deception) forekommer. Deres utgangspunkt er at 

ettersom nettdatingstjenestene tilbyr et stort antall tilgjengelige profiler, og gjør det mulig for 

deltakerne å direkte sammenligne disse, legger dette et ekstra stort press på en positiv 

selvpresentasjon. Ens selvpresentasjon kan være det avgjørende kriteriet for hvorvidt en 

annen deltaker ønsker å initiere kontakt og søke et forhold med vedkommende (Toma et al., 

2008, s. 1024). Deres undersøkelser viser at det både er faktorer som kan bidra til å legge til 

rette for og motvirke hvorvidt man fremstiller seg feilaktig eller ikke. Ønsket om å sette seg 

selv i et godt lys og skille seg positivt ut fra andre kan være faktorer som kan virke 

oppmuntrende til å skape en villedende selvpresentasjon. De bemerker også at teknologien til 

en viss grad tillater dette; den asynkrone kommunikasjonen som ligger i nettets natur 

muliggjør en nøye forhandling av selvpresentasjonen samtidig som mangelen på kroppslige 

signaler i stor grad er fraværende. Samtidig viser undersøkelser at de aller fleste søker en 

partner som elsker en for den man er, noe som tilsier at man burde være oppriktig. Også 

tanken på et fremtidig ansikt-til-ansikt-møte kan bidra til å motvirke feilaktig informasjon. 

Videre kan også det de kaller recordability, det at teknologien gjør det mulig å lagre den gitte 

profilen for å senere avsløre bedrageri, medvirke til en ærlig selvpresentasjon (Toma et.al. 

2008, s. 1033). Et viktig verktøy for nettdaterne når de skal vurdere andres profiler, er å se 

etter såkalte warrants – en form for garanti på at de er den de fremstiller seg som. Den 

vanligste og viktigste måten å gjøre dette på er gjennom å ha et gjenkjennelig profilbilde. 

Andre warrants kan for eksempel være at man involverer sitt sosiale nettverk ved å være åpen 

om ens nettdating (Toma et.al. 2008, s. 1033). 

 Funnene de gjorde i sine undersøkelser, var at det de kaller deception ofte forekom på 

nettdaternes profiler, men at dette gjerne var subtilt og i liten skala (Toma et al., 2008, s. 
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1035). Det viser seg at menn var mer tilbøyelige til å lyve om sin høyde, mens kvinner i større 

grad justerte vekten. Alder var derimot en kategori det i liten grad ble løyet om (Toma et al., 

2008, s. 1033). 

 Hancock og Toma (2009) har også gjort et forskningsarbeid på hvorvidt bildene som 

legges ut på nettdatingsprofiler stemmer overens med virkeligheten. I motsetning til 

tekstbasert selvpresentasjon, som ofte innebar subtile misledende trekk, inneholdt den visuelle 

selvpresentasjonen en langt større unøyaktighet når de ble bedømt av uavhengige parter. 

(Hancock og Toma, 2009, s. 384) Et av funnene de gjorde i sin undersøkelse, var at kvinner i 

større grad enn menn var tilbøyelige til å ha avvikende bilder av seg selv. Kvinner brukte 

jevnt over eldre bilder av seg selv, brukte jevnt over fotografiske prosesser som profesjonelle 

fotografer og photoshop for å forbedre sitt utseende og så ut til å ha flere avvik når det gjaldt 

fysiske trekk som ungdommelighet, hudkvalitet og hårfrisyre (Hancock og Toma, 2009, s. 

380-1). 

 

3.9. Teknologiske perspektiver 

Noen forskningstradisjoner argumenterer for inkludering av et større fokus på teknologien, og 

at dette ikke kan skilles fra de som bruker den. Aktør-nettverk-teori er et bidrag til dette feltet. 

Aktør-nettverkteorien, slik den er beskrevet av Latour (2005), søker å sette fokus på hva 

teknologien gjør i konteksten. I følge aktør-nettverk-teorien, er verden satt sammen av aktører 

som står i forhold til hverandre i nettverk. Det spesielle med denne teorien, er at aktørbegrepet 

er utvidet til ikke bare å gjelde mennesker, men også det ikke-menneskelige. Aktører er for 

Latour det som er i stand til å handle, eller innholder acency, og åpner dermed opp for at det 

ikke bare er det menneskelige som går innenfor definisjonen. Latour hevder at både det 

menneskelige og det ikke-menneskelige kan stå i likeverdige forhold til hverandre innen 

nettverk, og derfor må tas med i beregningen (Verbeek, 2005). Dette åpner for at teknologien 

selv spiller en aktiv rolle, og ikke er en nøytral størrelse mennesker kun benytter seg av. At 

teknologien selv har handlingsrom, åpner for en ny måte å se på teknologi, der denne spiller 

en mer aktiv rolle i for eksempel datamediert kommunikasjon.  

 Flere forskere, som for eksempel Beer (2009) og Nerveens (2009), har etterlyst 

forskning på sosiale medier som i større grad vektlegger teknologiens aktive rolle og hvilken 

innvirkning dette har på deltakernes bruksmuligheter. Beer argumenterer for at ”we can no 

longer think of our lives as mediated by information software, but that they are increasingly 

constituted by or compromised by them” (Beer, 2009, s. 987). Hans synspunkt er at de 
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teknologiske innretningene som legges til grunn for sosial samhandling online bør trekkes ut 

av bakgrunnen og at man bør få øynene opp for makten som ligger innebygget i software: 
This is undoubtedly an expression of power, not of someone having power of someone else, but the 

software making choices and connections in complex and unpredictable ways in order to shape the 

everyday experience of the user. (Beer, 2009, s. 997) 

Også han argumenterer, i likhet med Latour, for at teknologien ikke er noen nøytral størrelse 

og har en direkte innvirkning på menneskers liv. Beer gir eksempler på hvordan dette kan 

fungere ved hjelp av ulike anbefalingssystemer, som for eksempel Amazon eller Last.fm. 

Innen slike systemer spiller softwaren en betydelig rolle for hvilke bøker eller musikk man får 

anbefalt, noe som kan bidra til å forme vår levde verden (i alle fall med tanke på 

kulturprodukter). Likevel betyr ikke dette at individuelle brukere ikke refleksivt kan leke med 

og utforske disse teknologiske algoritmene. Refleksive individer kan begynne å utforske 

hvordan softwaresystemene reagerer på ens ulike valg, og deretter arbeide mot å skape en 

”riktig” profil (Beer, 2009, s. 997). De relasjonelle anbefalingssystemene som ligger til grunn 

for nettdatingstjenester, kan sies å inneha noen av de samme trekkene som Beer bruker. 

Hvordan man fyller inn sin personlighetsprofil vil få konsekvenser for hvilke anbefalinger 

man får for valg av partner.  

 Nerveens har utforsket hvordan sosiale nettverksamfunn kan bidra til å forme de 

valgene brukerne tar når de fremstiller seg selv på disse sidene. Noen deler av brukernes 

profil er allerede definert og må fylles ut, som for eksempel navn, alder og interesser. Andre 

er valgfrie, men inneholder ferdigdefinerte svaralternativer. Dessuten ligger det teknologiske 

begrensninger i hvordan man kan fremstille seg; bilder må for eksempel være i et bestemt 

format for å kunne legges til. Slikt sett er ikke presentasjon gjennom en slik profil kun en 

effekt av individets refleksjoner og ønsker, men også et utfall av allerede definerte 

beslutninger som ligger i den sosiale nettverksidens software (Neervens, 2009, s. 45-7).  

Innenfor feltet av nettdating, kan denne forståelsen av at teknologien spiller en aktiv 

rolle og innvirker på vår forståelse, foreslå nye måter å forske på nettdating og tjenestene som 

formidler dem på. Nettdatingstjenesten er ikke nødvendigvis et nøytralt system som formidler 

den informasjonen medlemmene selv ønsker slik de selv ønsker det. Hvordan systemet er 

utformet, har en innvirkning på hvem brukerne av nettdatingstjenesten kommer i kontakt med, 

hvordan de bruker denne og hvilke forventninger de har til den.  

Det er foreløpig gjort lite forskning som konsentrerer seg om hvordan 

nettverkstjenesters oppbygging kan innvirke på medlemmers bruk. Som nevnt tidligere, har 

Ellison, Heino og Gibbs (2006) funnet at medlemmene bevisst presenterer seg selv feilaktig 
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for å passe inn i tjenestens allerede definerte søkekriterier. Likevel har dette, og flere andre 

forskningsbidrag på feltet, i hovedsak sett dette ut i fra et brukerperspektiv, der det 

teknologiske systemet som omgir brukerne i liten grad har vært gjenstand for analyse 

(Churchill og Goodman, 2008). Churchill og Goodman har etterlyst forskning som i større 

grad behandler nettdatingstjenesten i seg selv som en aktiv part. Selve nettdatingstjenesten 

kan forme måten brukerne samhandler på innenfor tjenesten, hvem de kommer i kontakt med 

og hvilke forventninger de har i forkant av det første møtet (Churchill og Goodman, 2008, s. 

88). Det første brukerne møter når de besøker en nettdatingstjeneste, er ofte løfter om hvor 

enkelt det er å finne kjærligheten om man først tar steget og melder seg inn. Churchill og 

Goodman argumenterer for at allerede her har nettdatingstjenesten formet brukernes 

forventning om at nettdating skal være en enkel, lineær prosess, der man melder seg inn, 

finner en interessant person, møter denne personen og blir kjærester. Dette viser seg ofte å 

ikke stemme overens med virkeligheten, noe som kan oppleves som en skuffelse for 

medlemmene (Churchill og Goodman, 2008, s. 89-90).  

 Deres undersøkelser viser at brukerne har matching-algoritmen i bakhodet når de 

fyller ut sine profiler, fordi man ønsker høy grad av visibilitet eller å unngå å trekke til seg 

”feil” mennesker. Oppfatninger og eventuelle misforståelser rundt hvordan slike matcher 

kalkuleres, kan også bidra til å motivere unøyaktighet. En vanlig oppfatning er for eksempel 

at eldre medlemmer får lite profilert synlighet i forhold til yngre medlemmer, noe som kan 

bidra til at noen misrepresenterer sin alder (Churchill og Goodman, 2008, s. 91).  

 Et annet tema de har sett på, er effekten av potensielle matcher. Mange av deltakerne i 

undersøkelsen følte at det store antallet matcher og de sparsomme signalene de hadde til 

rådighet for å sortere dem var overveldende. Ettersom de ble kjent med profilenes ”språk”, 

føltes det etter hvert enklere å vurdere validiteten og hvorvidt profilen var interessant eller 

ikke (Churchill og Goodman, 2008, s. 92). Matchingsystemer som forteller gjennom 

matematiske algoritmer at to mennesker er en ”perfekt match”, har også stor 

innvirkningskraft. Brukerne viser ofte stor tiltro til systemets anbefalinger. Dette kan bidra til 

å skape et system i det overveldende mangfoldet av potensielle partnere som finnes på 

nettdatingstjenesten (Chruchill og Goodman, 2008, s. 93).  

 Teknologiske perspektiver som dem jeg har diskutert ovenfor, inviterer oss til å se 

nettdatingstjenesten i sammenheng med brukerne. Selve utformingen av tjenesten vil ha en 

innvirkning på hvordan medlemmene bruker tjenesten og hvordan de forstår sin rolle innenfor 

den. Disse forskningsbidragene jeg har gjennomgått har bidratt til å belyse hvordan brukerne 

av slike nettsteder ofte reflekterer over rollen det teknologiske spiller, og tidvis også søker å 



	   34	  

manipulere teknologien til å opptre annerledes. Jeg argumenterer for at en slik bruk kan 

knyttes opp til Giddens teori om aktør og struktur. Om man ser på teknologien som en 

struktur, kan dette belyse hvordan dette ligger som en ramme for aktørens handlinger. Likevel 

er ikke strukturen nødvendigvis en ferdig størrelse, og aktørene kan til en viss grad forhandle 

med denne. Strukturen tilbyr sine brukere føringer på hvordan teknologien kan brukes, men 

også muligheter for medlemmene til å forhandle om dette. 
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4. METODE 

Dette kapittelet vil ta for seg prosessen med å bli kjent med, innhente og bearbeide det 

empiriske materialet som ligger til grunn for denne oppgaven.  

 

 4.1. Forarbeid med å gjøre seg kjent med fenomenet for analyse 

4.1.1. Å gjøre seg kjent med nettdatingstjenesten Sukker 

Forarbeidet med oppgaven begynte med en akademisk interesse av fenomenet nettdating og 

tjenestene som formidlet dette. I forkant av beslutningen om å bruke Sukker som eksempel 

for prosjektet, var jeg innom flere nettdatingstjenesters sider. Et par av de opprettet jeg også 

en profil på for å se nærmere på hvordan sidene fungerte og hvilke akademiske muligheter 

som lå der. Gjennom dette håpet jeg å få noen ideer til å utforme en problemstilling og velge 

et tema for analyse. Som forklart innledningsvis, falt valget på Sukker. Dette førte til at jeg 

brukte tid på å gjøre meg kjent med nettdatingstjenesten oppbygging, hvilke funksjoner den 

besto av, hvordan selve sidene så ut, samt hvilke muligheter man hadde for å skape en egen 

selvpresentasjon og komme i kontakt med andre medlemmer. Jeg fylte også ut 

personlighetstesten for å få et inntrykk av hva disse spørsmålene handlet om og hvordan dette 

ble brukt til å beregne matcher. Kvale og Brinkmann har bedyret at intervjuer med såkalte 

eliter fordrer at intervjueren har stor kunnskap om temaet og mestrer de tekniske termene på 

området (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 147). I lys av dette var denne kunnskapen svært 

nyttig i senere samtaler og intervju med Gulliksen, der en viss forkunnskap om nettstedet var 

nødvendig for en meningsfull samtale om temaet. Dette gjorde meg også i stand til 

selvstendig å kunne vurdere informasjonen jeg fikk både fra Gulliksen og gjennom 

diskusjonsforumet.  

 

4.1.2. Deltakende observasjon på Sukkerfest 

I forkant av den offisielle innsamlingen av datamateriale gjorde jeg en deltakende observasjon 

på Sukkerfesten nettdatingstjenesten organiserte høsten 2010. Som beskrevet i kapittel 2, 

inviterte Gulliksen meg til å delta på festen og bruke dette som en arena for å rekruttere 

deltakere til intervjuene jeg opprinnelig planla å gjøre. Dette viste seg i midlertidig å være 

vanskelig både med tanke på rekruttering og de nødvendige tillatelser, og jeg gikk som nevnt 

bort fra dette til fordel for annet empirisk materiale. 
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 Min deltakelse på festen besto i første omgang å hjelpe Sukker med å sjekke 

deltakernes påmelding og registrere at de var ankommet, og fotografere deltakerne for deres 

bilde som senere skulle deles ut til deres ”beste matcher”. Gjennom denne prosessen fikk jeg 

hilst på svært mange av deltakerne, følt på stemningen og blitt kjent med hvordan 

organiseringen av matchsystemet fungerte i en offline kontekst. Å sitte ved inngangen, i stedet 

for å sirkulere rundt på festen, bidro til å markere meg som noe annet enn en festdeltaker. 

Deretter besto min deltakelse i å gå rundt i lokalene og prate med festdeltakerne. I hovedsak 

forsøkte jeg å introdusere meg selv og prosjektet og verve interesserte til å være med på et 

videre intervju. Selv om ikke dette førte frem, fikk jeg pratet med mange av festdeltakerne og 

tatt del i en del interessante samtaler som inspirerte til videre tilnærminger til temaet.  

 Dette var også en interessant observasjon fordi festkonseptet i stor grad overfører 

prinsippene fra deres nettdatingssystem til en offline setting. Slik fikk jeg se hvordan 

matchsystemet utspilte seg og ble brukt til å organisere og sortere deltakerne i et forsøk på å 

effektivisere ”koblingen” mellom festdeltakerne, og fikk dermed en erfaring med hvordan 

anbefalinger av matcher fungerer.  Selv om ikke alle mål med deltakelsen ble oppnådd, var 

det absolutt en erfaring jeg lærte mye av, både med tanke på Sukkers system, hvordan festene 

organiseres og gjennomføres og om egen rolle som forsker.  

 

4.2. Innsamling av datamateriale 

Dette prosjektet tar utgangspunkt i en todelt problemstilling der jeg ønsker å se både på 

Sukkers strukturelle oppbygging og noen av de tankene som ligger til grunn for mulighetene 

som ligger i strukturen, og medlemmenes refleksjoner rundt dette. Dette fordrer et 

datamateriale som kan bidra til å si noe om begge ståsteder. For å få kunnskap om den 

strukturelle oppbyggingen, synes det relevant å inkludere informasjon og innspill hentet 

direkte fra Sukkers ledelse som en del av dette datamaterialet. Ettersom oppgavens andre del 

av problemstillingen dreier seg om medlemmenes egne refleksjoner, var jeg også nødt til å 

finne en måte å inkludere dette som del av datamaterialet.  

 

4.2.1. Kvalitativt intervju med Morten Gulliksen 

I begynnelsen av prosjektet avtalte jeg et møte med gründeren av og ansvarlig for den daglige 

driften av Sukker, Morten Gulliksen, for å avklare hva prosjektet gikk ut på og hvordan jeg 

kunne gjennomføre dette. På dette møtet diskuterte vi mulige fremgangsmåter for 

datainnsamling og temamessig fokus, noe som vil redegjøres for noe senere i dette kapittelet. 
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Det ble bestemt at jeg skulle gjøre et intervju med Gulliksen på et senere tidspunkt, når de 

nødvendige tillatelsene fra NSD var i orden. I tillegg brukte Gulliksen deler av dette møtet til 

å forklare meg en rekke ting knyttet til nettstedets oppbygging og funksjonalitet, samt hvilke 

planer de hadde for den nærmeste fremtiden. Dette ga meg et godt grunnlag for å sette meg 

inn i nettdatingstjenestens struktur og forberede meg på videre samtaler.  

Jeg ønsket å gjøre et kvalitativt informantintervju med Gulliksen, og bruke han som en 

viktig nøkkelinformant for det empiriske materialet. Gjennom dette ønsket jeg å få et innblikk 

i Sukkers oppbygging. Å gjøre dette gjennom et intervju fremfor å bare gjøre observasjoner 

på selve nettstedet, syntes som et naturlig valg. På denne måten håpet jeg å kunne få en 

innsikt som strakk seg utover den informasjonen som lå åpent tilgjengelig for alle som 

registrerte seg på siden. Jeg håpet å også få innsikt i noen av de trekkene som ikke 

umiddelbart var synlige, men likevel påvirket måten siden var bygget opp på og hvordan 

medlemmene ble matchet på. Gjennom et intervju ville jeg også få sjansen til å stille spørsmål 

om noen av de tankene som lå bak nettstedets strukturelle oppbygging. Målet med intervjuet 

var dermed å la Gulliksen, i kraft av sin rolle i firmaet, fortelle og forklare detaljert om 

nettstedets bakgrunn, dets oppbygging og tankene rundt egen virksomhet. 

 I forkant av intervjuet utarbeidet jeg en intervjuguide (se vedlegg 3). Jeg ønsket å 

arbeide med en semistrukturert intervjuform. I intervjuguiden forberedte jeg ni overordnede 

temaer jeg hadde planlagt å komme inn på i løpet av intervjuet, med noen forslag til mulige 

spørsmål under hvert av disse. Ved ikke å ha en altfor fastlagt plan for intervjuet, ville jeg ha 

mulighet til å veksle nokså fritt mellom de ulike temaene ettersom det syntes naturlig i 

samtalen, samt føye til oppfølgingsspørsmål der dette var nødvendig. Spørsmålene i 

intervjuguiden var basert på den kunnskapen jeg allerede hadde samlet om 

nettdatingstjenesten på bakgrunn av deres nettsider, min tidligere samtale med Gulliksen og 

temaene som ble tatt opp på nettstedets diskusjonsforum. Ettersom jeg visste at også 

diskusjonsforumet skulle være en del av datamaterialet, synes jeg det var spesielt interessant å 

stille spørsmål angående noen av temaene og problemstillingene som ble tatt opp der. I 

hovedsak ønsket jeg at intervjuet skulle dreie seg rundt konkrete, praktiske ting ved 

nettstedets oppbygging for å effektivt kunne redegjøre korrekt for dette i min besvarelse. 

Samtidig ønsket jeg også å få frem ledelsens tanker og forståelse av hvordan nettstedet 

fungerer i praksis. Derfor var noen av spørsmålene mine av en svært konkret karakter, mens 

en del av oppfølgingsspørsmålene dreide seg om forståelser og tolkninger av temaene som ble 

tatt opp.  
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Intervjuet ble gjennomført i Sukkers lokaler. Dette syntes som et naturlig valg da det var 

praktisk med tanke på beliggenhet for begge parter, at det var et sted man kunne prate 

uforstyrret og at man hadde muligheten til å hente frem informasjon dersom dette skulle bli 

nødvendig. Før intervjuet ble innledet gikk jeg gjennom informasjonsskriv og fikk dette 

underskrevet. Jeg hadde bestemt meg for å gjøre opptak av intervjuet ved hjelp av en iPhone 

med ekstern mikrofon. Dette føltes ikke spesielt påtrengende i intervjusituasjonen. Intervjuet 

ble innledet med konkrete spørsmål rundt historie og oppbygging, for så å bevege seg til 

videre til spørsmål om tankene og ideene rundt de forskjellige konseptene de arbeider med. 

Jeg vekslet mellom rekkefølgen på spørsmålene jeg hadde gjort klart i intervjuguiden. Noen 

av disse ble lagt mindre vekt på fordi det ikke synes naturlig å fokusere på dem, og nye 

spørsmål dukket opp underveis som samtalen utviklet seg og jeg ønsket dypere forståelse for 

noen av temaene som ble tatt opp. Da jeg nærmet meg slutten av mine opprinnelige spørsmål, 

lot jeg Gulliksen få muligheten til å føye til ting han ønsket å formidle, noe som førte til at vi 

ble sittende en god stund etter at mine opprinnelige spørsmål var ferdiggjort. Intervjuet varte 

til sammen litt over en time. Gjennom intervjuet fikk jeg tilegnet meg et godt grunnlag for å 

kunne forstå hvordan Sukker er bygd opp og noen av tankene bak dette. 

 

4.2.2. Innsamling av datamateriale fra Sukkers diskusjonsforum 

For å kunne belyse del 2 av min problemstilling, som tar sikte på å undersøke medlemmenes 

bruk av nettstedet og refleksjonene de gjør seg rundt dette, var det naturlig å inkludere 

medlemmenes synspunkter for å få et bredere datamateriale enn det Sukkers ledelse kunne gi 

meg. Som diskutert i kapittel 2, ble ikke den opprinnelige planen om å innhente denne 

informasjonen gjennom kvalitative intervjuer med medlemmene gjennomført. I stedet ble det 

avgjort at det ville hentes inn datamaterialet fra Sukkers diskusjonsforum. I kapittel 2 drøftet 

jeg de etiske aspektene ved innsamlingen av dette datamaterialet og hvorvidt 

diskusjonsforumet skulle behandles som av en åpen eller privat karakter. Derfor vil det ikke 

fokuseres i like stor grad på å føre denne diskusjonen i denne delen, og heller fokusere på 

selve gangen i innsamlingen.  

 I Sukkers diskusjonsforum har betalende medlemmer muligheten til å starte tråder og 

kommentere andres innlegg, mens medlemmer med gratismedlemskap har muligheten til å 

lese den fulle versjonen av diskusjonsforumet. En egen anonymisert versjon ligger også 

offentlig tilgjengelig på Sukkers nettsider for ikke-medlemmer. Datamaterialet som blir brukt 

i denne oppgaven, er hentet fra den offentlig tilgjengelige delen av diskusjonsforumet. I 
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perioden jeg samlet inn datamaterialet fra dette diskusjonsforumet, ble det diskutert en vid 

bredde temaer og startet flere diskusjonstråder daglig. Det var i hovedsak medlemmene selv 

som inviterte til diskusjon, med to unntak der Sukker selv startet en diskusjonstråd. Det var 

noen temaer for diskusjon som stadig gikk igjen; Sukker som nettsted og bruken av det; sex 

og dating i den offline verden; singellivet og dets problematikk; diverse tips til filmer, musikk, 

uteliv og ferier; samt aktuelle saker i mediene. Det store mangfoldet førte til at jeg besluttet 

kun å samle inn et utvalg av diskusjonstrådene. Ikke alle trådene ville være relevante i forhold 

til å besvare den gitte problemstillingen. I samsvar med råd fra NSD ønsket jeg også å unnlate 

så mye som mulig potensielt sensitivt materiale, som for eksempel diskusjoner knyttet til 

seksualitet. Trådene jeg anså som relevante og ønsket å samle inn, var tråder som direkte 

kommenterte på Sukkers utforming og funksjoner; tråder som dreide seg om kommunikasjon, 

samhandling og selvpresentasjon på nettstedet; samt tråder startet av Sukker selv. De som i 

hovedsak fokuserte på livet utenfor nettdatingstjenesten, anså jeg som mindre relevante for å 

besvare problemstillingen. Ved utvelgelsen av datamaterialet besluttet jeg å ta utgangspunkt i 

diskusjonstrådens innledende innlegg for å avgjøre om temaet gikk innenfor en av kategoriene 

beskrevet ovenfor, og la det antyde temaet for resten av tråden. Tidvis viste det seg at temaet 

for diskusjonstråden utviklet seg i en annen retning enn den opprinnelige posten, men i 

hovedsak var dette en god indikator for det øvrige innholdet, og  det var det innledende 

temaet som ble fulgt opp og diskutert.  

 Datainnsamlingen ble gjort innenfor en tidsperiode på en kalendermåned høsten 2010. 

I løpet av denne perioden ble det samlet inn 34 diskusjonstråder som møtte kriteriene jeg 

hadde forhåndsdefinert. Dette utgjorde en mengde data som både ville være mulig å analysere 

innenfor oppgavens omfang, samtidig som det synes nok til å danne grunnlaget for analysen. 

Tidsperioden som ble valgt, var i hovedsak av praktiske årsaker. Forumpostene ligger 

tilgjengelig i kronologisk rekkefølge, noe som gjør det praktisk å benytte seg av en gitt 

tidsperiode. Dette ville også gi meg en bredde i temaer som dukket opp, og gi meg muligheten 

til å se om visse temaer gikk igjen.  

 

4.3. Behandling og analyse av datamaterialet 

4.3.1. Intervju 

Kort tid etter at intervjuet hadde funnet sted, begynte behandlingen av datamaterialet jeg 

hadde samlet inn herfra. Som nevnt hadde jeg gjort et lydopptak av intervjuet, noe som var 

svært hendig når jeg skulle jobbe med informasjonen jeg fikk ut av dette. Jeg gjorde en 
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transkripsjon av intervjuet. I denne fokuserte jeg i hovedsak på å få med selve innholdet, og 

utelot noen av de muntlige trekkene og ordlyden som gikk igjen i intervjuet. Da 

transkripsjonen var gjort, kodet jeg datamaterialet manuelt slik at jeg enkelt kunne finne 

tilbake til den relevante informasjonen. Ut i fra den informasjonen jeg fikk gjennom 

intervjuet, skulle jeg forsøke å danne meg et bilde av hvordan Sukker er lagt opp som 

nettdatingstjeneste og forstå hvordan matchingsystemet deres fungerer. For å få et helhetlig 

bilde, brukte jeg også informasjon hentet fra den delen av Sukkers nettsider som ligger 

offentlig tilgjengelig. Til sammen ga dette en oversikt over hvordan nettstedet er lagt opp og 

hvilke funksjoner det har, som ga grunnlaget for informasjonen som ligger tilgjengelig i 

kapittel 5, som gir en detaljert beskrivelse av dette.  

 

4.3.2. Diskusjonsforum 

Når jeg skulle tilnærme meg datamaterialet jeg hadde hentet ut av Sukkers diskusjonsforum, 

måtte jeg forholde meg til visse begrensninger i hva jeg kunne gjøre med dataene. Etter avtale 

med NSD måtte gjengivelsen av materialet i oppgaven være svært generell og kun knyttes til 

temaene som ble tatt opp i diskusjonsforumet. Dette utelukket sitater og gjengivelser av 

direkte innhold i de forskjellige innleggene. Dette førte til at jeg måtte velge en metodisk 

tilnærmingsmåte som ikke ville bryte med de personvernhensynene jeg skulle ta. Dette ville 

gjøre for eksempel en tekstanalyse vanskelig, ettersom jeg ikke kunne gjengi eksempler i 

selve oppgaven. Ettersom jeg ønsket en kvalitativ tilnærming til materialet, og hadde samlet 

inn en mengde data som tilsa en kvalitativ analyse, var heller ikke en innholdsanalyse den 

mest relevante fremgangsmåten. Resultatet ble en tilnærming på tematisk grunnlag, der jeg 

ville se på temaene som ble tatt opp i diskusjonsforumet og knytte dette opp mot kunnskapen 

jeg hadde tilegnet meg gjennom intervjuet med Gulliksen. Jeg hentet inspirasjon for 

gjennomføring av analysen fra et forslag til gjennomføring av kvalitativ analyse som stod 

beskrevet i Kozinets’ Netnography – Doing Ethnograpich Research Online (2010). Denne tar 

for seg forskjellige steg i analyseprosessen; koding, notering, abstrahering og sammenligning, 

kontroll og forbedring, generalisering og til sist teoretisering (Kozinets, 2010, s. 119). Dette 

føltes som en riktig fremgangsmåte i tråd med min eksplorerende tilnærming til temaene, der 

jeg ønsket at dataene skulle lede vei for det teoretiske perspektivet. Denne modellen foreslo å 

gå tilbake til feltet for en ny runde datainnsamling etter å ha blitt kjent med det opprinnelige 

datamaterialet. Dette ble ikke gjort på samme formelle måte som den første datainnsamlingen. 

I stedet gikk jeg tilbake til forumet ved enden av prosjektet for å få et innblikk i hvorvidt det 
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var samsvar mellom det som foregikk der under datainnsamlingen. Punktet som foreslår å 

gjøre en generalisering av datamaterialet har jeg gått bort fra. Som jeg skal diskutere i kapittel 

4.4., har jeg arbeidet med et datamateriale som ikke umiddelbart egner seg for generalisering.  

 For å få oversikt over datamaterialet, kodet jeg først diskusjonsforumstrådene i 

HyperResearch, et analyseverktøy for kvalitativ forskning. Først utarbeidet jeg en gruppe 

koder som gikk på tematisk innhold, ut i fra temaer som hadde blitt tatt opp i intervjuet og i 

diskusjonsforumet. Jeg tok utgangspunkt i det tematiske innholdet i de ulike innleggene, og 

leste nøye gjennom disse for å vurdere hva de handlet om. Deretter tidelte jeg de en eller flere 

koder på bakgrunn av temaene som kom opp i innlegget. Å ha datamaterialet digitalt 

tilgjengelig og ferdig kodet førte til at jeg opparbeidet meg en oversikt over datamaterialet og 

enkelt kunne orientere meg i de ulike diskusjonstrådene.  

Etter hvert som jeg oppnådde en større grad av oversikt, foretok jeg meg det andre 

steget i analyseprosessen, det Kozinets omtaler som notering (Kozinets, 2010, s. 119). Dette 

ble gjort som en form for refleksjon over datamaterialet, der jeg sammen med kodene skrev 

ned tanker og bemerkninger i margen på datamaterialet. 

 Deretter foretok jeg meg det tredje steget i analyseprosessen, det Kozinets kaller 

abstrahering og sammenligning (Kozinets, 2010, s. 119). Her søkte jeg å løfte blikket opp fra 

de enkelte innleggene og diskusjonstrådene, og lete etter trekk som var sammenfallende eller 

tilfeller som skilte seg fra det øvrige materialet. Gjennom denne prosessen fant jeg i hovedsak 

tre hovedområder i materialet som hadde likheter, og som senere skulle hjelpe meg å 

strukturere kapittel 6.   

Videre søkte jeg å se datamaterialet i sammenheng med teoretiske perspektiver. Her 

trakk jeg inn kunnskap jeg allerede hadde og søkte nye teoretiske tilnærmingsmåter for å 

belyse datamaterialet i en akademisk kontekst.  

 I ettertid kan man diskutere om dette var den riktige rekkefølgen å gjøre dette i, og om 

man eventuelt kunne snudd på de ulike delene av analyseprosessen og for eksempel begynt 

med et teoretisk utgangspunkt man jobbet ut fra. Etter å ha gjort analysen i rekkefølgen 

beskrevet av Kozinets, var jeg nødt til å gå tilbake til det empiriske materiale for enda en 

runde med analyse. Etter å ha fått innsikt i teoretiske perspektiver og tidligere forskning, så 

jeg datamaterialet på en annen måte enn det jeg tidligere hadde gjort, og følte at det teoretiske 

perspektivet bidro til å gi datamaterialet en ny dimensjon av dybde. Kanskje hadde dette 

kommet tidligere i prosessen om man hadde hatt et teoretisk utgangspunkt. Alt i alt tror jeg 

det har vært nyttig å bruke tid både på å se teorien ut i fra datamaterialet, og å se 

datamaterialet ut i fra teorien, og at dette samlet sett har styrket analysen. 
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4.4.  Forskningens representativitet, reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 

Det er viktig å fremheve at utvalget av medlemmer som ytrer seg på Sukkers diskusjonsforum 

ikke er representative for Sukkers medlemmer som helhet. Gulliksen påpekte i intervjuet at 

det var mange av de samme medlemmene som går igjen som aktive brukere av forumet over 

lengre perioder. Han kan fortelle at de som bruker lang tid på å finne en partner og dermed 

ikke forlater nettstedet, har en tendens til å være godt representert på dette diskusjonsforumet. 

Han mener dette kan bidra blant annet til at nettstedet blir omtalt i mer negativt ordlag enn de 

som har lykkes med å finne en partner og allerede har forlatt Sukker ville være troende til å 

gjøre. I den grad dette stemmer, kan dette bidra til å gi et skjevt bilde av oppfatningene 

medlemmene har av Sukker som tjeneste.  

 Det er også nødvendig å merke seg at kun betalende medlemmer har mulighet til å 

delta aktivt på Sukkers diskusjonsforum. Dette vil si at meningene og oppfatningene til de 

som benytter tjenestens gratisvariant ikke vil være til stede i diskusjonsforumet, og dermed 

ikke i analysen i denne oppgaven. Det er verdt å nevne at Gulliksen i intervjuet kunne 

bekrefte at det var en langt større andel menn enn kvinner som betalte for medlemskap. Denne 

kunnskapen kan bidra til en antakelse om at det kan forekomme skjevheter i 

kjønnsfordelingen blant de som deltar aktivt på diskusjonsforumet. Dette har jeg dessverre 

ikke hatt mulighet til å måle, da den anonymiserte varianten i de fleste tilfeller ikke nevner 

kjønn. Også dette viser at utvalget ikke er representativt for Sukkers medlemmer som en 

helhet. Dermed vil det heller ikke være mulig å generalisere funnene gjort i oppgaven til å 

gjelde alle Sukkers medlemmer.  

 Det at utvelgelsen av materialet ble gjort innenfor en begrenset tidsperiode, kan ha 

bidratt til en skjevhet i representativiteten på diskusjonsforumet. Ut i fra tilgjengelige 

pseudonymer som ble benyttet, fikk jeg inntrykk av, i tråd med Gulliksens oppfatning, at det 

var flere av de samme medlemmene som var aktive i flere av trådene i perioden 

datamaterialet ble samlet inn. Man ville antakeligvis fått en større spredning i antallet 

deltakere dersom materialet hadde blitt samlet inn over en lengre periode. Disse trekkene 

antyder at deltakerne ikke nødvendigvis heller er representative for Sukkerforumet. 

Tidsrammen for datainnsamlingen kan også ha hatt en innvirkning på det tematiske 

innholdet i diskusjonsforumet. Det kan tenkes at en mer spredt datainnsamling ville ført til en 

annen type sammensetning av det tematiske innholdet. Ettersom jeg kun gjorde min 

datainnsamling innenfor en kortere periode, er det ikke nødvendigvis slik at det tematiske 

innholdet er representativt for forumdiskusjonene som helhet. Det at jeg gikk tilbake til 
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diskusjonsforumet flere måneder etter at datainnsamlinger var gjort, viste riktignok en 

antydning til at mange av de samme temaene fortsatt ble diskutert.  

 Forskningsarbeidets reliabilitet handler om hvordan man har kommet frem til dataene 

og nøyaktigheten i denne prosessen (Hellevik, 2002, s. 183). Kvale og Brinkmann antyder at 

dette krever en troverdig redegjørelse for forskningsprosessen, og at en annen forsker kunne 

kommet frem til de samme resultatene ved hjelp av den samme metoden (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 237). Dette kapittelet har vært viet til en nøye gjennomgang av metoden 

jeg har brukt, slik at det klart skulle foreligge nøyaktig hva jeg har gjort. Jeg har også viet 

plass til å forklare utgangspunktet for de metodiske tilnærmingene, for å skape en forståelse 

for konteksten dataene var samlet inn i. Ved å strukturere innsamlingen og behandlingen av 

datamaterialet gjennom klart definerte operasjoner, bidrar dette til å gjøre arbeidet mer 

nøyaktig. Jeg vil argumentere for at reliabiliteten styrkes også ved bruken av 

analyseprogrammet HyperResearch. Gjennom dette har man strukturert og jobbet systematisk 

med datamaterialet fremfor en mer tilfeldig tilnærming. På bakgrunn av dette argumenterer 

jeg for at jeg har oppnådd pålitelige data. Likevel antyder nettets stadig skiftende karakter at 

en annen forsker ikke nødvendigvis ville gjort de samme funnene om en lik undersøkelse 

hadde vært gjort på et senere tidspunkt. Nettdatingstjenestens oppbygging er foranderlig og 

dens medlemmer skiftes over tid ut  - noe også jeg opplevde i perioden jeg undersøkte 

fenomenet. 

 Validiteten av forskningsarbeidet ”betegner datas relevans for problemstillingen i 

undersøkelsen” (Hellevik, 2002, s. 183), eller hvorvidt jeg gjennom metoden undersøker det 

jeg har tenkt å undersøke (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 327). Arbeidet med denne oppgaven 

har vært en prosess der jeg har måttet skifte både metodiske tilnærminger og justere temaet 

for analyse underveis. Dette har bidratt til at jeg hele tiden har måttet se de metodiske 

tilnærmingene som var tilgjengelige for meg i sammenheng med problemstillingen. Nettopp 

på bakgrunn av denne forhandlingen, vil jeg argumentere for at de metodiske valgene som er 

gjort er i tråd med forskningsspørsmålet.   

 Generalisering refererer i følge Østbye, Helland, Knapskog og Larsen til ”en 

abstrahering, det vil si identifisering og tankemessig utskilling av egenskaper som blir sagt å 

være felles for medlemmer i en kategori” (Østbye et al., 2007, s. 234). Ettersom jeg har 

arbeidet med et utvalg medlemmer som ikke er representativt for Sukker som helhet, kan ikke 

dette utvalget generaliseres til å gjelde alle Sukkers medlemmer. Hvorvidt det tematiske 

innholdet i mitt utvalg kan generaliseres til Sukkers diskusjonsforum som helhet, kan ikke 

besvares ut i fra denne enkeltstående undersøkelsen. Min andre oppsøking av 
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diskusjonsforumet for en kontrollerende sjekk, antydet at den tematiske sammensetningen 

kunne ligne. For å kunne si noe sikkert om dette faktisk er tilfelle, må en lignende 

undersøkelse gjennomføres. Jeg vil også diskutere hvorvidt oppgavens funn kan generaliseres 

til å gjelde andre, lignende nettdatingstjenester. Som et enkelt-casestudie på et område der 

relativt lite forskning er gjort, kan det være vanskelig å gjøre en generalisering før det 

foreligger flere lignende case (Østbye et al., 2007, 239). Sukker utarbeidet et system som er 

spesielt for deres tjeneste, noe som tilsier at man ikke direkte kan overføre funnene herfra til 

andre tjenester. Flere av de andre nettdatingstjenestene har heller ikke et diskusjonsforum som 

kunne gjort det mulig med en direkte sammenligning av resultatene. Dermed kan ikke 

funnene gjort i denne oppgaven generaliseres til å gjelde andre nettdatingstjenester. Likevel 

kan dette forskningsarbeidet bidra til kunnskap om og innsikt i hvordan nettdatingstjenester 

fungerer, noe som kan ha nytteverdi for videre forskning.  

 

4.5.  Personvern 

 Jeg har arbeidet med to forskjellige kilder som grunnlag for mitt datamateriale – to 

kilder som krever ulik grad av personvern. Jeg har valgt ikke å anonymisere Morten 

Gulliksen, som har startet og har det daglige ansvaret for Sukker, i denne oppgaven. Med 

dette følger at informasjonen som ble gitt i intervjuet vil knyttes direkte mot hans navn. Det er 

flere grunner som bidrar til å gjøre anonymisering mindre viktig og kanskje også umulig. For 

det første er Gulliksen en kilde som intervjues som en offentlig person i regi av hans rolle i 

bedriften. I intervjuet ble det i hovedsak fokusert på praktiske ting innenfor nettstedets 

oppbygging og funksjonalitet, samt ledelsens oppfatninger av deres eget system. Målet med 

intervjuet var derfor ikke å få frem Gulliksens personlige synspunkter, men å la han uttale seg 

på vegne av Sukker. I tillegg har han, som en offentlig person, trening fra intervjusituasjoner 

med blant annet pressen. Dette bidrar til å sette han i en mindre sårbar posisjon i 

intervjusituasjonen, og minke nødvendighetsgraden av anonymisering. For det andre ville det 

vanskelig la seg gjøre å holde hans bidrag anonymt. Jeg har valgt å knytte oppgaven direkte 

til Sukker som et konkret case for analyse, og ledelsens tanker omkring temaer i oppgaven 

kommer til kjenne. Ettersom Sukker er en relativt liten bedrift med få ansatte, ville hans 

deltakelse i oppgaven enkelt kunne blitt gjort til kjenne. Likevel har jeg gjort grep for å 

bevare hans integritet. Lydopptaket av intervjuet, samt transkripsjonen av dette, har vært 

underlagt en taushetsplikt og slettes i det øyeblikk oppgaven er ferdigstilt.  
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 Når det gjelder dataene innhentet fra diskusjonsforumet, har deltakerne i dette et annet 

behov for beskyttelse. Som beskrevet tidligere, finnes diskusjonsforumet i to former, en for 

medlemmene av nettdatingstjenesten, og en som ligger offentlig tilgjengelig på Sukkers 

nettsider. Ved innhentingen av datamaterialet benyttet jeg med av den offentlige delen av 

diskusjonsforumet, der deltakerne er anonyme enten i kraft av at de opptrådte med et 

pseudonym som skilte seg fra brukernavnet, eller, der de hadde opptrådt med brukernavn i 

den adgangsregulerte delen av forumet, allerede var anonymisert fra Sukkers side. Derfor 

gjorde jeg ikke noe videre for å anonymisere dette datamaterialet. Likevel kan innlegg og 

sitater fra diskusjonsforumet være tilgjengelig gjennom å gjøre et søk i en søkemotor om dette 

gjengis direkte i oppgaven. Derfor vil jeg, av hensyn til personvernet og de retningslinjene for 

etisk forskning på internettet jeg forholder meg til, ikke sitere direkte fra diskusjonsforumet 

eller inkludere pseudonymer. Det vil i stedet kun diskuteres ut i fra mer generelle temaer som 

blir tatt opp og diskutert i dette. Det at jeg må forholde meg såpass generelt til datamaterialet i 

analysesammenheng, kan innebære noen negative konsekvenser for det ferdige resultatet. For 

det første ville sitater og direkte eksempler kunne bidratt til å gjøre avhandlingen langt mer 

spennende og levende, og øke forståelsen til en leser. For det andre er det en utfordring for 

forskningens etterprøvbarhet, der det konkrete materialet som ligger til grunn ikke vil kunne 

være tilgjengelig for andre for å vurdere analysens holdbarhet.  

 

 4.6. Tanker om forskerrollen og datainnsamlingsprosessen 

4.6.1. Min relasjon til Gulliksen 

I begynnelsen av arbeidet med prosjektet avtalte Gulliksen og jeg et møte for å avklare 

hvordan det skulle gjennomføres. Under dette møtet hadde Gulliksen flere ideer til hvordan 

jeg kunne gjennomføre prosjektet. Han ønsket i hovedsak en mer kvantitativ tilnærming, samt 

å kombinere mine undersøkelser med egne brukerundersøkelser. Mulige metodiske 

tilnærminger ble diskutert, men jeg besluttet å beholde den opprinnelige, kvalitative 

tilnærmingen. Jeg ønsket også å kunne arbeide selvstendig med prosjektet i forhold til Sukker, 

uten å føle meg pliktet til å svare til deres ønske om vinkling og forventninger om utfall. I alt 

opplevde jeg at jeg klarte å holde den avstanden som var nødvendig for at jeg skulle kunne 

arbeide fritt.  

Som beskrevet i kapittel 2, ble det et langt opphold mellom den innledende samtalen 

og det offisielle intervjuet. I hovedsak opplevdes dette som hemmende for arbeidet. Å stadig 

måtte utsette antatt tidspunkt for når et intervju kunne gjennomføres kan oppfattes som noe 
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uprofesjonelt og føltes uheldig for kontakten min med Gulliksen. Langt på vei ville det være 

foretrukket om behandling av søknaden til NSD hadde foreligget innenfor det antatte 

tidsaspektet. Likevel utviste Gulliksen godvilje og tålmodighet slik at vi fikk gjennomført et 

vellykket intervju. 

 

4.6.2. Den doble hermeneutikken 

Giddens (1993) har i sin diskusjon omkring sosiologisk metode argumentert for at vi må ta 

hensyn til det han kaller den doble hermeneutikken innenfor sosiologisk forskning. Den doble 

hermeneutikken vektlegger at forskning på mennesker innebærer en dobbelthet ved at 

forskningsrollen er en aktiv refleksiv og fortolkende prosess, der man som forsker fortolker 

og reflekterer rundt mennesker som allerede reflekterer rundt seg selv. Den doble 

hermeneutikken som forekommer innen forskningen innebærer at fenomenet som forsker på 

ikke kan være en nøytral størrelse. Giddens mener at 
The sociological observer cannot make social life available as a ”phenomenon” for observation 

independently of drawing upon her or his knowledge of it as a resource whereby it is constituted as a 

”topic for investigation”. (Giddens, 1993:169) 

Dette innebærer at jeg som forsker ikke kan se fenomenet jeg forsker på uten å trekke på min 

allerede eksisterende kunnskap og forståelse om dette og verden rundt meg. Min forståelse av 

Sukker vil derfor ikke være objektiv, og heller ikke nødvendigvis være lik den Gulliksen eller 

medlemmene har. 

 Dette kan være spesielt relevant for analysen av diskusjonsforumet. Her møter vi 

medlemmer som aktivt reflekterer over sin rolle innenfor rammene av nettdatingstjenesten. At 

jeg videre gjør en analyse av deres refleksive praksis, bidrar til den dobbelthet Giddens peker 

på. Allerede i utvelgelse av hvilke diskusjonstråder jeg skulle inkludere, har jeg brukt min 

forståelse av hva som er viktig å inkludere, og hva som kan utelates. Videre i analysen blir 

dette enda tydeligere ved at jeg aktivt har valgt å trekke ut innlegg og synspunkter fra de 

allerede sorterte diskusjonstrådene for å eksemplifisere og understreke den forståelsen jeg har 

av diskusjonsforumet. Den doble hermeneutikken kan forsterkes ytterligere ved at jeg ikke 

har muligheten til å gjengi direkte sitater i oppgaven. Dette bidrar til at det forekommer en 

fortolkende prosess der jeg skriver om og gir egne ord til ytringene som har forekommet 

 Den fortolkende prosessen har tidvis vært en utfordring. For det første innebærer en 

utvelgelse av hvilke synspunkter som inkluderes at det gjengis et ufullstendig bilde av 

samhandlingen på diskusjonsforumet. Som nevnt, gjorde jeg et utvalg av diskusjonstråder 

som kun inkluderte de som hadde direkte relevans for å besvare min problemstilling. Kanskje 
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kunne noen av de utelatte diskusjonstrådene gitt oss et mer flerfoldig bilde av 

diskusjonsforumet? Innenfor utvalget jeg gjorde, var jeg også nødt til å gjøre et utvalg. Noen 

av synspunktene og innleggene ble hentet ut og brukt i diskusjonen, mens andre igjen ble 

utelatt. Her gjorde jeg valg på bakgrunn av min forståelse av hva som var viktig i denne 

sammenhengen. Dette kan bety at jeg har gått glipp av noen synspunkter. Det vil også tilsi at 

noen av de mer interne kommentarene og sidesparkene til andre forumdeltakere ikke gjengis, 

til tross for at dette også kan sees som en del av samhandlingen. Slik vil utvalget slik det 

fremkommer i denne oppgaven, være et utvalg gjort på basis av min forståelse av relevans og 

viktighet.  

 For det andre har det vært en utfordring å gjøre en analyse av innlegg som har vært 

skrevet innenfor en spesifikk kontekst med en tilhørende sjargong. Mange av innleggene er 

for eksempel skrevet i det jeg tolker å være et ironisk tonefall. Det er viktig å bemerke at dette 

er min tolkning, og det at det nødvendigvis ikke er gitt at noe var ment ironisk selv om jeg 

oppfattet det slik. Jeg merket meg i flere tilfeller at dersom man leste innleggene enkeltvis, 

kunne jeg risikere å få et ganske annet meningsinnhold enn om jeg fokuserte på dette som en 

del av tråden som helhet, der jeg i større grad får følelsen av hvilken stemning som råder. I 

mitt møte med diskusjonsforumet har jeg derfor forsøkt å konsentrere meg om innholdet i 

diskusjonstrådene som helhet, og forsøkt å trekke inn den forkunnskapen jeg har både om 

Sukker og den samhandlingene som karakteriserer diskusjonsforumet for å kunne belyse 

disse.  

 

4.6.3. Åpen vs. skjult tilstedeværelse på diskusjonsforumet 

Som diskutert i kapittel 2, valgte jeg ikke å være åpent tilstede som en del av 

diskusjonsforumet, men å observere handlingene som forekom uten å opplyse deltakerne eller 

å innehente informert samtykke. Selv om jeg i denne diskusjonen kom frem til at dette var 

etisk forsvarlig å gjennomføre på den måten jeg gjorde det, kan det være interessant å 

reflektere over innvirkningen en åpenhet om den deltakende observasjonen ville hatt for det 

empiriske materialet. I artikkel 7 i NESHs forskningsetiske retningslinjer, heter det ”For det 

første kan en forespørsel om samtykke til deltakende observasjon virke ødeleggende på den 

samhandlingen forskningen vil studere” (NESH, 2009). Min tilstedeværelse i kraft av en 

forskerrolle vil kunne hatt en innvirkning på samhandlingen som finner sted på forumet, og 

kunne ha bidratt til at medlemmene ”sensurerte” seg eller samhandlet på en annen måte enn 

det de vanligvis ville gjort. Det var nødvendig for mitt arbeid å oppdage samhandlingen på 
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forumet på den måten den vanligvis foregikk. Sett på denne måten støtter dette det valget jeg 

gjorde om å ikke informere om min observasjon. Selv om det ble uttrykt bekymring fra NSDs 

side vedrørende det etiske aspektet ved skjult tilstedeværelse, mener jeg at dette har vært en 

riktig beslutning.  
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5. SUKKER  - OPPBYGGING OG BRUKSMULIGHETER 

I dette kapittelet vil jeg begynne med å gi en detaljert beskrivelse av hvordan Sukker er 

bygget opp, hvordan matchsystemet fungerer, hvilke funksjoner nettdatingstjenesten tilbyr og 

hvilke tanker ledelsen, representert ved Morten Gulliksen, har gjort seg om dette. 

Informasjonen i dette kapittelet vil bygge på informasjon hentet fra Sukkers nettsider og 

intervjuet med Gulliksen. Alle videre henvisninger til Gulliksen nedenfor er fra intervjuet 

med han den 18. januar 2011. Deretter vil jeg, i tråd med første del av problemstillingen, 

foreta en diskusjon om hvilke muligheter og føringer som ligger til grunn for medlemmenes 

bruk av Sukker.  

 

5.1. Introduksjon og historie 

Opprinnelig begynte Sukker som et festkonsept etter en idé Morten Gulliksen hadde en kveld 

på byen. På et stort utested med mange mennesker var det vanskelig for single mennesker å 

orientere seg i mengden og vite hvem man burde bruke tid på å snakke med. Selv opplevde 

han ofte å bruke tid på mennesker det etter hvert viste seg at han hadde lite til felles med, og 

ønsket seg en mer oversiktlig situasjon der han visste hvem han burde snakke med. Dermed 

lagde han en nettside der single mennesker kunne registrere seg for deltakelse på singelfester. 

I forkant av festene skulle man fylle ut et skjema på 30-40 spørsmål som skulle kartlegge 

deler av medlemmenes personlighet, noe som på festene ville brukes til å gi deltakerne råd om 

hvilke andre deltakere de burde snakke med. Siden oppstarten har de fortsatt med 

singelfestene, men har også utvidet konseptet til å bli en mer komplett nettdatingstjeneste med 

større fokus på det som foregår på nett. Den opprinnelige personlighetstesten har blitt 

oppdatert og utvidet, og er det som ligger til grunn for matchsystemet de baserer sin suksess 

på. Gulliksen opplyser at det ligger ideologiske årsaker bak å drive nettdatingstjenesten. De 

arbeider ut fra en målsetting om å danne flest mulig kjærestepar som igjen får barn, slik at 

man øker landets populasjon. Gulliksen ønsker å bruke matchsystemet han har utviklet for å 

fremme dette målet.  

I dag er Sukker Norges største nettdatingstjeneste med totalt 297 000 utfylte profiler per 

utgangen av 2010. I januar 2011 hadde de ca. 70 000 aktive profiler, med 17 000 individuelle 

besøkende hver dag. Blant disse forekommer en nokså jevn fordeling mellom kjønnene, med 

en svak overvekt av mannlige brukere.  
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5.2. Matchsystemet 

Sukker opererer med et såkalt matchsystem – et system som tar sikte på å sette de 

medlemmene man anser har et best mulig utgangspunkt for å lykkes med et forhold, i kontakt 

med hverandre. Matchen gjøres ved hjelp av tusenvis av matematiske regneprosesser, og vil 

bli gjort tilgjengelig for medlemmene i form av en matchliste – der høyt matchtall vil si en 

antatt god match. Dette tar utgangspunkt i en personlighetsprofil medlemmene fyller ut i det 

de registrerer seg som medlemmer. Personlighetsprofilen består av 70 spørsmål, der 

medlemmene på en skala fra en til ti bedømmer hvordan de oppfatter seg selv og sin 

personlighet. Spørsmålene er delt inn i flere hovedkategorier (se vedlegg 4), og dreier seg om 

hvilken fremtid man ønsker seg med en potensiell partner, hvilke interesser man har, hvordan 

man oppfatter ulike trekk ved sin personlighet, utdannelses- og kunnskapsnivå, 

mellommenneskelige forhold, praktiske ting i forholdet, oppfattelse av kjønnsroller og 

seksualitet, samt ytre ting som utseende og forhold til mote og materielle ting. Man oppgir 

også hvor viktig det er at en potensiell partner har en lik oppfatning av seg selv på det gitte 

området. Disse spenner seg fra ”ikke viktig” til ”absolutt krav”, som vil si at man sorterer ut 

alle som ikke har svart likt innenfor +1/-1 på skalaen. Innledningsvis i testen advarer Sukker 

mot å benytte for mange absolutte krav, da dette vil sortere bort svært mange matcher. 

Spørsmålene i denne testen er i hovedsak utarbeidet av leder Morten Gulliksen, med innspill 

og hjelp av andre til utvidelse. Han har tatt utgangspunkt i sin oppfatning av hva som er det 

viktigste å matche på i et forhold. I følge Gulliksen har han forsøkt å unngå spørsmål som 

retter seg mot medfødte egenskaper man ikke kan endre på. Spørsmålene er også formulert 

slik at ikke den ene enden av skalaen nødvendigvis er mer positivt ladd enn den andre, men 

holder seg nokså verdinøytralt. Slikt sett skal medlemmene oppfordres til å velge begge ender 

av skalaen i sine svar, og også veksle mellom hvilken side av skalaen man legger svaret sitt 

til.  

 I det medlemmene skal fylle ut denne testen, blir de oppfordret nettopp til å svare i 

ytterkantene av skalaen, og være så ærlig som mulig i sin besvarelse. Gulliksen forklarer at 

dette er viktig for at systemet skal fungere; dersom alle svarer fem (som er satt som 

gjennomsnittet) på hvert av matchtallene, vil alle passe til hverandre og det blir umulig å gjøre 

en sortering av passende/ikke-passende. Hans oppfatning er at mange ønsker å legge svarene 

gjennomsnittlig i jakten på å få høy match med mange medlemmer. I lengden vil en slik 

tilnærming føre til at matchsystemet ikke lenger fungerer, da alle vil få en høy match med alle 

dersom alle svarer gjennomsnittlig. Dette har Sukker forsøkt å unngå ved å belønne de som 

svarer i ytterkantene ved å høyne deres totale matchtall med andre medlemmer. Gjennom en 
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kartlegging av hva gjennomsnittet er, har de som faller på utsidene av kurven fått 

”bonuspoeng”. Tanken er at man ikke skal tjene på å svare vagt, og heller ikke tape noe på å 

svare spesielt. Likevel anerkjenner Gulliksen at svært mange svarer nært gjennomsnittet, dvs. 

legger seg på midten av skalaen. Han tror også at bonuspoengordningen kan være for svak, 

slik at det faktisk er en fordel med tanke på antall matcher dersom man legger seg nærmere 

midten enn i ytterkantene. Dette er ikke noe de i utgangspunktet opplyser sine medlemmer 

direkte om, annet enn som en oppfordring til ærlighet.  

 Resultatene av personlighetstesten behandles i databasen av andre medlemmers svar, 

og ut i fra dette finner man frem til medlemmene som har et mest mulig nærliggende 

utgangspunkt med bakgrunn i svarene man har gitt. Sukkers matchsystem opererer i hovedsak 

med en hypotese om at ”like barn leker best”, og like svar vil gi et høyt matchtall mellom to 

medlemmer. Dette gjelder både svarene de har avgitt, og den angitte viktigheten av å matche 

på området. Likevel finnes det unntak – i noen tilfeller tar poengberegningen høyde for at det 

er en fordel å være forskjellige. Et eksempel på et slikt unntak fra hovedregelen finner man i 

hvorvidt man anser seg selv i stor eller liten grad konfliktsøkende. To svært konfliktsøkende 

personer vil i følge Gulliksen ikke umiddelbart være en god kombinasjon. Derfor vil en 

person som anser seg selv som i stor grad konfliktsøkende matches mot en mer konfliktsky 

person.  

 Det finnes visse kriterier for hvem som matches med hverandre. Det mest 

fremtredende kriteriet er kjønn, og Sukker fremmer kun heterofile relasjoner. I følge 

Gulliksen var dette et naturlig utgangspunkt ettersom de begynte som et festkonsept; her var 

det naturlig å skille mellom fester for heterofile og fester for homofile. Utover dette er 

lønnsomheten en viktig faktor til at dette opprettholdes. Sukkers system er avhengig av tung 

datakraft for å gjøre sine matchberegninger. Gulliksen kan fortelle at det i dag gjøres ca. 37 

000 matchberegninger for hvert medlem, basert på de 70 ulike parameterne i 

personlighetsprofilen. I tillegg tas det høyde for angitt viktighet av de ulike parameterne, noe 

som tilsier at de gjør flere millioner regneoperasjoner for å lage en matchliste for hvert enkelt 

medlem. Dette vil gjøre det svært kostbart å skulle ta med et ekstra kjønn i beregningen. 

Dessuten anser han også den begrensede etterspørselen og et relativt lite homofilt miljø som 

årsaker til å begrense nettstedet til heterofile.  

 Utover dette er alder en viktig faktor som tas med i beregningen når matchene gjøres. 

Aldersmatchen beregnes ut i fra en tenkt asymmetri mellom kjønnene. Kvinner matches som 

en hovedregel med eldre menn, og motsatt. Gulliksen begrunner dette ut i fra 

kjønnsforskjeller knyttet til når man ønsker å slå seg til ro og stifte familie. Medlemmer i 



	   52	  

begynnelsen av tjueårene vil oftest matches med andre medlemmer tett opp til sin egen alder. 

Ettersom man blir eldre, blir aldersforskjellene tydeligere. Gulliksen forklarer at når kvinner 

runder 30, kjenner de ofte et ønske om å få barn og stifte familie. For menn, derimot, kommer 

dette ønsket noe senere, og de ønsker ikke nødvendigvis presset om å få barn hengende over 

seg i et nyetablert forhold. Derfor vil de søke yngre kvinner som har bedre tid på seg til å 

stifte familie. For at det skal bli en likevekt i forventningene, matches derfor kvinner med 

eldre menn, og menn med yngre kvinner. Dersom begge har definert i personlighetstesten at 

de ikke ønsker barn, blir dette tatt hensyn til, og aldersasymmetrien vil ikke være like sterkt 

definert.  

 Høyde er også en faktor som tas i betraktning når matchene utregnes. I 

personlighetstesten kan man definere hvorvidt man ønsker en som er høyere, lavere eller 

omtrent samme høyde som en selv. Som en hovedregel matches kvinner med høyere menn, 

og visa versa. Det er lagt inn i systemet at det skal være en viss likhet i høyde. Medlemmene 

matches innenfor høydeintervaller som forbeholder de høyeste mennene til høye kvinner, og 

lavere menn til lave kvinner. Dette vil i praksis si at en kvinne på rundt 1,60 m først og fremst 

vil få høy match med menn som er lavere enn 1,85 m, mens en kvinne på rundt 1,80 m vil få 

opp menn som er høyere enn dette. Gulliksen begrunner dette med et ønske om at alle skal ha 

en mulighet til å finne noen i et passende høydesegment, uten at noen skal bli utelukket på 

grunn av sin høyde. Derfor er det heller ikke mulig å søke konkret på høyde når man gjør søk 

i sine matchlister. Spesielt ville dette være en utfordring for lave menn, da kvinner anser høye 

menn som idealet, men det kan også være en utfordring for høye kvinner. Gulliksen påpeker 

også at dette er spesielt viktig når man opptrer på nett, da målbare ting som høyde kan være 

det avgjørende kriteriet for om man blir kontaktet eller ikke.  

 Det ligger en sperre på hvor ofte man kan endre sin personlighetsprofil, og systemet 

tillater maks en endring per tolv timer. Gulliksen forklarer denne begrensningen med et ønske 

om å unngå spekulasjoner med matchtallene og bevare anonymiteten i medlemmenes 

besvarelse. Et medlem som fatter en spesiell interesse for et bestemt annet medlem, kan i 

utgangspunktet forsøke å tilpasse sine svar slik at man får en høyere score med denne 

personen. Dersom dette var mulig å gjennomføre i stor skala, ville man slikt sett også 

indirekte kunne avdekke svarene den andre parten hadde avgitt i sin personlighetstest, noe 

som kunne bydd på en utfordring for personvernet. I følge Gulliksen unngår de dette ved å 

legge inn en begrensning, da dette ville kreve for mye tid.  

Utfallet av matchberegningen angis i et matchtall, som skal antyde hvor gode sjanser to 

medlemmer har til å lykkes dersom de først finner tonen. To medlemmer som har et høyt 
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matchtall, vil i følge Sukkers tankegang ha større sannsynlighet for å lykkes med et varig 

forhold dersom de først finner tonen. I følge Sukker regnes et matchtall over 70 som en ”god 

match” – og jo høyere dette tallet er, jo bedre anses mulighetene å være. En match under 70 

anses å være såpass dårlig at partene ikke bør bruke tid på hverandre. Det ser ut til at flere 

medlemmer er av oppfattelsen av at matchtallet er en prosentmessig utregning på hvor godt 

stor likhet man har, som strekker seg fra 1 til 100. Det viser seg at dette ikke stemmer, og at 

man i teorien kan ha et matchtall over 100, i spesielt gode tilfeller.   

Dette utfallet kan sees som en grafisk utførelse når man besøker andre medlemmers 

profiler. Resultatet vises i form av blader på et tre, der bladets farge angir hvor nærliggende 

svarene til de to medlemmene er på et gitt punkt. Bladene har også ulik størrelse; dette angir 

viktigheten av at man matcher på dette området. Jo større blad, jo viktigere er dette for 

partene. I tillegg finnes det tre blomster som angir hvor godt man passer sammen 

høydemessig, aldersmessig og hvorvidt man ønsker barn, som Sukker anser som viktige 

punkter. Dette gir medlemmene en mulighet til å få en oversikt over hvilke punkter man er 

kompatibel på, uten å direkte avsløre hva den andre parten faktisk har svart. I tillegg finnes en 

automatisk produsert tekst som forsøker å si noe om hvilke likheter man har og hvilke 

forskjeller som eventuelt kan bli problematiske dersom de skulle innlede et forhold. I denne 

teksten antydes det også om det aktuelle medlemmet har lagt seg på midten av skalaen eller 

svart i ytterkantene av denne, og svarene som har blitt avgitt omtales for eksempel som enten 

gjennomsnittlig eller ærlig og annerledes. I denne delen ramses også opp en rekke områder 

man har svart likt på, hva som kan bli eventuelle problemområder og hvorvidt man har 

”ubetydelige forskjeller”. Hvorvidt disse funksjonene blir brukt aktivt av medlemmene, er 

Gulliksen usikker på. Han vil anta det er en 50/50-fordeling på de som bruker verktøyet mye 

og de som unngår å bruke det. Likevel mener han dette vil være et nyttig verktøy for mange, 

spesielt for de som har erfaringer fra tidligere forhold og vet noe om hvilke forskjeller man 

kan og ikke kan leve med.  

 

5.3. Personlig profil 

I tillegg til å fylle ut personlighetstesten, oppfordres medlemmene også til å fylle ut en 

personlig profil og legge ut et profilbilde som de andre medlemmene kan se. Sidens 

oppbygging gjør det i utgangspunktet mulig å forbli anonym – verken navn eller e-

postadresser avsløres på profilen. Likevel oppfordres det til å legge ut et gjenkjennelig bilde, 

som gjør at man avslører sin identitet selv om man ikke direkte kan spores. Det er nokså 
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strenge krav for hva slags type profilbilde man kan velge seg; det må være et gjenkjennelig 

bilde av personen bak profilen der man viser ansiktet sitt, og heller ikke være utsatt for synlig 

fotomanipulasjon. Gulliksen opplyser at bilder spiller en avgjørende rolle for ens suksess på 

nettdatingstjenesten, da disse tidvis vil være det eneste kriteriet for hvorvidt andre 

medlemmer klikker seg inn på profilen eller ikke. I tilknytning til den personlige profilen er 

det også muligheter for å legge til bilder i et fotoalbum. Antallet bilder man kan legge ut 

avhenger av hva slags type medlemskap man har, og varierer fra fem til hundre bilder.  

 I tillegg til bilder, oppfordres medlemmene til å fylle ut en rekke fakta om seg selv, 

både flersvarsvalg og egenproduserte tekster. I hovedsak er profilen en presentasjon av 

medlemmet selv, der områder som livssituasjon, utdanning og yrke, interesser og 

personlighetstrekk vektlegges. Denne presentasjonen består delvis av hurtigvalgsfakta, der 

man velger mellom en ferdigdefinert liste med svaralternativer. Disse spenner fra relativt 

sensitive opplysninger som for eksempel årslønn og politiske og religiøse synspunkter til 

mindre seriøse temaer som tv/musikk/humor-preferanser. Man har også muligheten til å velge 

å ikke svare; i slike tilfeller vil ikke det gitte feltet være en del av profilen. Noen av feltene 

har man også muligheten til å oppgi for eksempel ”ønsker ikke å oppgi” eller ”irrelevant” som 

synlig svar på profilen. Utover dette får man to felt à 1500 tegn der man med egne ord kan gi 

en beskrivelse av seg selv og fortelle om interesser og jobbsituasjon. Hva man faktisk skriver 

i disse feltene, er opp til en selv, men dette står som anbefalte bruksområder og overskrift på 

feltet. Det finnes også muligheter for å spesifisere hva slags type relasjon man ønsker, der 

valgene spenner fra det mindre høytidelige elsker til et mer seriøst langvarig forhold. Man 

kan også definere hvilken aldersgruppe og bosted man ønsker at en potensiell partner skal 

befinne seg innenfor, og hvorvidt det er aktuelt å treffe noen som har barn fra tidligere 

forhold. Medlemmene får også et felt der de kan forme en egen tekst på opptil 1500 tegn om 

hva man søker i en partner. Sammen forsøker profilen å gi medlemmene mulighet til å skape 

et bilde av hvem de er og formidle hva de ønsker med sin tilstedeværelse på 

nettdatingstjenesten. 

 En relativt ny funksjon på nettstedet og den personlige profilen, er Sukkerbyen, som 

ble lansert mens arbeidet med oppgaven pågikk. Denne innebærer både nye måter å orientere 

seg blant medlemmene på, som jeg vil diskutere senere i kapittelet, og nye verktøy for å skape 

en selvpresentasjon. I korte trekk har medlemmene fått en virtuell by de kan benytte seg av 

for å oppsøke andre medlemmer. Som en del av denne byen har medlemmene også fått en 

virtuell leilighet de kan bruke som en forlengelse av den opprinnelige profilen . Leiligheten 

består av fire rom: kjøkken, stue, soverom og bad. Man kan velge mellom ulike utførelser av 
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de forskjellige rommene, som kan være et verktøy for å formidle preferanser innenfor stil og 

interiør. I tillegg kan man fylle ut ulike preferanser og foretrukne aktiviteter til de forskjellige 

rommene – som for eksempel matvaner på kjøkkenet og sex- og søvnvaner på soverommet. 

Leiligheten spilles av i en bestemt rekkefølge der ulike typer informasjon ”popper” opp. 

Leiligheten består også av noen mer interaktive utførelser: man kan for eksempel fylle 

kjøleskapet i kjøkkenet med ulike dagligvareprodukter, se Youtube-klipp på tv-apparatet i 

stuen eller komme inn på Amazon via utvalgte bøker i bokhyllen. I skrivende stund er 

Sukkerbyen fortsatt i utvikling, og Sukker arbeider med nye funksjoner. Eksempler på 

funksjoner ledelsen har i tankene, er blant annet at Superbrukere skal få muligheten til å 

formulere egne alternativer i faktaboksene som kommer opp, et bybibliotek der bøkene 

medlemmene har valgt samles, en kinosal for visning av Youtube-videoer, samt en felles chat 

for byen.  

 

5.4. Ulike typer medlemskap 

Sukker opererer med tre typer medlemskap: gratismedlem, VIP-bruker og Superbruker. Hva 

slags medlemskap man har, avgjør mulighetene man har på nettstedet. I hovedsak gjelder 

dette kontakten med andre medlemmer og hvorvidt man får tilgang til andre medlemmers 

profiltekst og bilder. Som gratismedlem kan man kun ha kontakt med betalende medlemmer, 

og får begrenset innsyn til andres profiler. Gratismedlemmene kan selv kun ta kontakt med 

Superbrukermedlemmer, for å komme i kontakt med VIP-medlemmer er de avhengige av at 

disse tar den initierende kontakten. Bruken av gratismedlemskapet innebærer også begrenset 

adgang til en del av sidens øvrige fasiliteter, som for eksempel chat og diskusjonsforum. Dette 

betyr at gratismedlemmene får begrensninger både når det gjelder hvem de kan se, hvem de 

kan snakke til og hvilke funksjoner de kan benytte seg av. To gratismedlemmer vil ha 

minimal tilgang til hverandres informasjon, kan ikke kontakte hverandre og vil slikt sett være 

ekskludert for hverandre så lenge ingen betaler. Superbrukermedlemskapet gir mest frihet, og 

koster også mest. Med dette kan man kontakte alle medlemmer av motsatt kjønn og se deres 

profiler i helhet. På sine nettsider reklamerer Sukker med at denne muligheten fører til at 

Superbrukere får seks ganger så mange meldinger som ikke-betalende medlemmer. I tillegg 

får man andre ekstrafordeler som ikke er inkludert i gratismedlemskapet, som å kunne legge 

til et større antall bilder i fotoalbumet eller muligheten til å delta på diskusjonsforumet eller 

chatten. En annen fordel med Superbrukermedlemskapet er den økte synligheten og 

profileringen på nettstedet. Har man et Superbrukermedlemskap vil man om ønskelig få bildet 
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sitt opp i et slideshow-banner på nettsidene. Andre brukere kan også lett sortere Superbrukere 

fra andre medlemmer gjennom å krysse av på at de kun vil se Superbrukere på siden for søk. 

VIP-medlemskapet legger større vekt på at medlemmet selv initierer kontakten med andre 

medlemmer; de gis muligheten til å kontakte alle, men kan kun kontaktes først av andre 

betalende medlemmer. Deres personlige profil vil kun kunne sees av gratismedlemmer 

dersom de først har hatt kontakt over meldinger.  

 I følge Gulliksens tall er Superbrukermedlemskapet det mest populære dersom 

medlemmene velger å betale for medlemskap – det finnes dobbelt så mange Superbrukere 

som VIP-medlemmer. Gulliksen kan fortelle at det finnes en overvekt av menn blant disse 

betalende medlemmene. Ettersom systemet er lagt opp med en gratisvariant der man kan 

kommunisere med betalende medlemmer, er det i praksis kun nødvendig for en av to som 

kommuniserer å betale. Dette ansvaret ser ut til å ha falt på mennene. Gulliksen kan også 

fortelle at det er flere kvinner som velger å betale for medlemskap – spesielt gjelder dette 

kvinner over 30 år som ønsker friheten og kontrollen til å selv kunne bestemme hvem man 

kan og vil kommunisere med. Gulliksen påpeker at de betalende medlemmene logger inn 

oftere og generelt er mer aktive i sin bruk av nettdatingstjenesten enn det gratismedlemmene 

er.  

 Sukker opererer med et betalingssystem som gjør at den månedlige avgiften gradvis 

reduseres jo lenger man er medlem. Dersom man er kontinuerlig medlem i en toårsperiode har 

man til sammen betalt ca 2000 kr for medlemskapet, og da vil dette gå over til å være 

tilnærmet lik gratis. Slikt sett vil det for Sukkers del være lønnsomt om medlemmene fant seg 

en partner og forlot nettdatingstjenesten innen denne toårsperioden er omme, da videre 

medlemskap ikke gir en økonomisk avkastning.  

 Gulliksen kan fortelle at i løpet av tre måneder har 50 % av medlemmene meldt seg ut 

av nettdatingstjenesten, og har forhåpentligvis funnet seg noen eller eventuelt gitt opp jakten. 

De resterende er en jevnt avtagende hale, med noen få medlemmer som har vært der i mange 

år. Det finnes også tilfeller av medlemmer som aktiverer profilene sine igjen etter lengre tids 

fravær.  

 

5.5. Tilgang til og kontakt mellom medlemmene 

Sukker opererer med flere måter medlemmene kan finne frem til hverandre og komme i 

kontakt med hverandre. I hovedsak er hvilke profiler man kan se og hvilke medlemmer man 

kan kontakte begrenset til medlemmer av det motsatte kjønn. Videre er dette begrenset til 
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medlemmer med et matchtall på over 70. Dette vil altså si at medlemmer som ikke har svart 

noenlunde likt i sin utfylte personlighetstest eller har utelukket hverandre med absolutte krav, 

vil være usynlige på hverandres matchlister og dermed i stor grad utelukke muligheten for at 

de kommer i kontakt. Disse har riktignok i teorien utgangspunkt til hverandres profiler, men 

da er de avhengige av først å finne hverandre, ettersom de ikke ligger tilgjengelige i 

matchlisten.  

 De man derimot anbefales å komme i kontakt med, kan man finne på en såkalt 

matchliste. Denne viser alle medlemmene av motsatt kjønn med en match over 70, sortert fra 

høyest til lavest matchtall. Innenfor matchlisten er det mulig å gjøre videre søk innenfor alder, 

bosted, kroppsfasong og hvorvidt de er betalende medlemmer, høyere/lavere og har inkludert 

bilde. De fleste medlemmer vil ha svært mange på sine matchlister, noe som fører til at det i 

hovedsak er de øverste matchene som blir i fokus. Dette er bevisst konstruert på denne måten 

for at medlemmene skal fokusere på de ”riktige” personene, altså de man ut i fra 

matchberegningen skal passe best sammen med.  

 I følge Gulliksen ser det ut til at det er ulike varianter av denne matchlisten som blir 

mest benyttet. De har blant annet en liste over påloggede medlemmer som møter en i det man 

logger på siden. Her er medlemmene vist frem med kallenavn, bilde og matchtall, sortert fra 

høyest til lavest. Andre populære måter å orientere seg i mengden av andre medlemmer, er 

såkalte topplister, som viser frem nye medlemmer, nye betalende medlemmer og nylig 

endrede profilbilder/profiltekster. Mange kommer også over andre medlemmer gjennom den 

såkalte Super-tv’en, som er et slideshow-banner på siden som viser frem Superbrukere. Slikt 

sett får de som aktivt bruker Sukker og er pålogget ofte økt profilering i forhold til inaktive 

medlemmer, og betalende medlemmer økt profilering i forhold til ikke-betalende medlemmer. 

Man kan til en viss grad regulere graden av synlighet gjennom innstillinger på den personlige 

profilen. Man kan for eksempel velge å reservere seg mot å vises i online-liste, mot at profilen 

vises til de med matchtall under 70 eller mot at profilen vises i banneret over Superbrukere, 

dersom dette er ønskelig. 

Utover dette forklarer Gulliksen at mange sorterer søkene sine etter nærhet til bosted. 

Som et nytt innslag i måter å orientere seg blant medlemmer på, har Sukker også introdusert 

det nye konseptet Sukkerbyen. Sukkerbyen er lagt til et utsnitt av Bergen sentrum, og gjør det 

mulig for medlemmene å ”flytte inn” i et av byens vinduer. Medlemmene kan ved å klikke på 

lysende vinduer, som indikerer påloggede medlemmer, komme inn i den virtuelle leiligheten 

og profilen til personen som har valgt seg akkurat det vinduet. Gulliksen forteller at dette er et 

interessant prosjekt fordi det gir medlemmene nye muligheter til å orientere seg blant sine 
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matcher, der bilder ikke blir det avgjørende kriteriet for om man klikker seg inn på profilen 

eller ikke. Her er de heller ikke sortert systematisk etter matchtall, og byen åpner dermed for 

at man kommer i kontakt med andre typer mennesker enn kun de øverste på matchlisten.  

Sukker tilbyr medlemmene flere muligheter for å kontakte andre medlemmer, og hvor 

stor tilgang man har til disse, avhenger av hvilket medlemskap man har. Alle medlemmer, 

enten de betaler eller ikke, har muligheten til å markere sin interesse på andres profiler i form 

av enten et gult eller rødt hjerte, som skal indikere graden av interesse. Man kan også sende 

ferdigproduserte ”flørtemeldinger” som inkluderer et bilde (i hovedsak av ulike små dyr) og 

en tekst med flørtende innhold. For å kunne sende egenproduserte, private meldinger må 

minst en av partene ha betalt for tjenesten, som beskrevet i avsnittet om medlemskap. Selve 

meldingsutvekslingen ser ut til å være den viktigste formen for kontakt mellom medlemmene 

på Sukker. Dette danner grunnlaget for prosessen der man blir kjent og kommer i kontakt. 

Medlemmene har også muligheten til å delta i et interaktivt chatterom. Her kan man initiere 

chat med andre påloggede medlemmer. Disse vises i en liste sortert etter matchtall, på samme 

måte som for eksempel online-listen. Forskjellen på de to kommunikasjonsformene er graden 

av umiddelbarhet og kommunikasjonstid. Chatten vil ha mer fokus på umiddelbar respons og 

kommunikasjonen her vil kun foregå mellom to påloggede medlemmer. Meldingsfunksjonen 

stiller mindre krav til det umiddelbare. Utover dette er også diskusjonsforumet, som vil 

diskuteres nedenfor, en mulighet medlemmene har for å kommunisere.  

 

5.6. Diskusjonsforum og ”Datingmagasin” 

Sukker tilbyr sine medlemmer et diskusjonsforum der de kan diskutere temaer de selv 

introduserer, både knyttet til nettdatingstjenesten selv og livet utenfor dette. Dette ligger åpent 

tilgjengelig for alle Sukkers medlemmer, og er også tilgjengelig i en anonymisert variant for 

ikke-medlemmer som besøker siden. Kun betalende medlemmer har muligheten til å delta 

aktivt på forumet gjennom å starte diskusjonstråder og kommentere andres innlegg. Når 

medlemmene deltar, har de muligheten til enten å delta med det brukernavnet og bildet de 

ellers bruker på nettstedet, eller å være anonyme under et pseudonym. I så tilfelle vil verken 

kjønn, alder eller bosted utleveres, og medlemmene kan være fullstendig anonyme. I perioden 

datainnsamlingen til denne oppgaven ble gjort, var det daglig et sted mellom 15-20 

diskusjoner som pågikk aktivt, med varierende deltakelse på de ulike diskusjonstrådene.  

 Gulliksen opplyser at de har en del utfordringer med diskusjonsforumet. Han opplever 

at det er plaget av mye negativitet og ”klaging” og et hovedfokus på problematikken ved 
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singellivet. Ofte vil de som har vært medlem over en lengre periode uten å finne en partner, 

søke til forumet for å søke støtte fra andre medlemmer, noe Gulliksen tror kan være årsaken 

til at det forekommer så mye negativitet. Derfor medfører ikke nødvendigvis 

diskusjonsforumet en god reklame for nye medlemmer som kikker innom nettstedet. Han ser 

også en tendens til at det er de samme medlemmene som preger mange av diskusjonene over 

en lengre tidsperiode, og at de som raskt lykkes og bruker systemet slik det er tiltenkt i liten 

grad er representert på forumet. Tidvis starter også Sukker egne diskusjonstråder, for 

eksempel for å høre medlemmenes forslag til forbedringer av tjenesten. Gulliksen opplever at 

disse har vært preget av en negativ holdning til det allerede eksisterende systemet, og liten 

forståelse for at nye iverksettelser både er svært kostbare og tidkrevende. Slik sett anser 

Gulliksen at diskusjonsforumet blir brukt på en annen måte enn slik det opprinnelig var 

ønsket at det skulle brukes, som et sted der medlemmene i fellesskap kunne diskutere og 

utveksle erfaringer. Likevel har forumet blitt stående som en del av Sukker. 

 I tillegg til diskusjonsforumet tilbyr Sukker også en tilleggstjeneste i form av et 

”Datingmagasin”. Denne spalten er skrevet av kjønnssosiolog Preben Z. Møller, som 

fremstilles som en ekspert på kjønn og ”kjønnsmarkedet”. Spalten består av en ”Spør 

eksperten”-del, der medlemmene kan sende inn spørsmål og historier og få svar, og kronikker 

basert på tematikk med relevans og interesse for single. I forbindelse med artiklene ligger et 

kommentarfelt tilgjengelig. Her kan medlemmene være med å diskutere og ytre meninger om 

temaene som tas opp, og dette er åpent både for betalende og gratismedlemmer. 

”Datingmagasinet” ligger åpent tilgjengelig for alle, men er kun åpent for kommentarer fra 

Sukkers medlemmer. 

 

5.7. Sensur og Sukkers rolle som handlende aktør 

Tidvis inntar også Sukker selv en aktiv rolle på nettdatingstjenesten. En måte Sukker kommer 

til syne på som en aktiv part, er gjennom sensur. Som nevnt ovenfor, finnes det retningslinjer 

for hva slags type profilbilder man kan laste opp. I hovedtrekk er regelen at det kun skal 

avbilde personen knyttet til den aktuelle profilen, der ansiktet kommer tydelig frem. Utover 

dette finnes regler knyttet til fotomanipulasjon og sømmelighet. Visse retningslinjer gjelder 

også for bilder i fotoalbumet. Sukker kan slette medlemmenes bilder dersom disse er i strid 

med anvisningene gitt. Gulliksen påpeker at upassende bilder er det som i hovedsak krever at 

Sukker går inn som en aktiv part og sensurerer. Han kan fortelle at de tidvis også har behov 



	   60	  

for å fjerne hele tekster på medlemmenes profil, dersom de skriver noe upassende eller 

støtende. 

 Sukker opererer med en funksjon der medlemmene kan merke andre medlemmers 

profiler som ”uekte” eller ”slem/ufin” dersom de får mistanke om falske profiler eller 

opplever ubehageligheter. Man kan også sende en e-post til ”Sukker Support”, som blant 

annet tar i mot klager på personer som oppfører seg upassende. Dette fungerer som et verktøy 

for Sukker i sitt arbeid med sensur. I tillegg speider de ansatte selv gjennom bildene 

medlemmene legger ut, i et forsøk på å luke ut bilder som er i strid med reglementet for 

innhold og utforming. 

 Dersom Sukker mottar mange klager på en person, forbeholder de seg retten til å slette 

medlemmets profil. Gulliksen kan fortelle at dette ofte er en utfordring fordi disse personene 

gang på gang oppretter nye profiler, og at noen få personer kan by på mye arbeid.     

 Diskusjonsforumet er også en arena Sukker anser at sensur kan være nødvendig. 

Innhold av spesielt negativ karakter som går på bekostning av Sukker er et eksempel 

Gulliksen trekker frem. Også innlegg som omtaler andre nettdatingstjenester kan risikere å bli 

fjernet.  

 

5.8. Sukkerfester  

Som nevnt i første del av dette kapittelet, begynte Sukker opprinnelig som et festkonsept. 

Dette er en aktivitet de har fortsatt med, og som har fått stor oppslutning etter hvert som 

medlemstallene har økt. På deres siste fest i 2010, var det i overkant av 1000 deltakende. 

Sukkers festkonsept er i tråd med nettdatingstjenestens øvrige filosofi; man passer bedre 

sammen med noen, og det er disse man bør bruke tid på. Derfor er det et krav for deltakelse 

på festene at deltakerne på forhånd har utfylt personlighetsprofilen, slik at man kan beregne et 

matchtall med de andre festdeltakerne. Ved ankomst registreres disse og matches med de 

andre festdeltakerne, på samme måte som det gjøres på tjenestens nettsider. I løpet av kvelden 

deles det ut et matchkort med bilde av og kallenavn på de 18 festdeltakerne man passer best 

sammen med, ut i fra resultatet av den tidligere utfylte personlighetsprofilen. Dette vil ikke 

dermed si at man er begrenset til å bare kunne prate med disse. Etter hvert som deltakelsen på 

festene har økt, opplever mange av deltakerne ikke å finne personene på sitt matchkort. 

Gulliksen sammenlikner heller Sukkerfestene med en bytur, der man snakker tilfeldig med 

ulike personer man ikke kjenner fra før. Han kan fortelle at det er en stor spredning i 

deltakerne, både hva alder og oppfattet attraktivitet angår. I hovedsak er festen preget av 
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mennesker i midten av 30-årene. Kjønnsfordelingen er også nokså lik, men Gulliksen merker 

seg at menn er senere ute med påmeldingen. Derfor har de i forkant av noen av festene sendt 

ut e-post til mannlige medlemmer for å reklamere for den høye kvinnedeltakelsen.  

 Sukker har også forsøkt seg med andre offline datingkonsepter som har tatt 

utgangspunkt i matchsystemet. Et slikt er hotellweekender, der en gruppe medlemmer har 

reist til et utvalgt hotell for en helg. Dette har de i midlertidig gått bort fra i ettertid, da festene 

utpekte seg som et mer lønnsomt og populært konsept. 

 Gjennom offline konsepter som Sukkerfestene bidrar Sukker i stadig større grad til å 

viske ut skillene mellom det offline og online aspektet av tjenesten. Her får medlemmene 

muligheten til å møte andre medlemmer på en annen type arena, innenfor rammene av 

nettdatingstjenestens strukturelle system. På bakgrunn av observasjoner gjort på Sukkerfesten, 

fikk jeg vite at flere medlemmer kun registrerte seg på nettdatingstjenesten for å kunne delta 

på festkonseptet. 

 

5.9. Muligheter og føringer innenfor Sukkers struktur 

 Hittil har dette kapittelet fokusert på å beskrive hvilke funksjoner Sukker er bygget opp av, 

hvordan matchsystemet fungerer og hvilke tanker ledelsen har gjort seg om hvordan systemet 

bør brukes og hvordan det oppfattes at det faktisk brukes. Ut i fra dette ønsker jeg å fokusere 

på de mulighetene og føringene som ligger til grunn for matchsystemet, utformingen av den 

personlige profilen og hvordan man kommuniserer med andre medlemmer. 

 

5.9.1. Matchsystemet 

Matchsystemet tilbyr flere mulige verktøy i medlemmenes søken etter en partner, og kan til 

en viss grad benyttes på ulike måter av medlemmene for å møte det individuelle medlemmets 

preferanser. Dette er et verktøy som skal bidra til å luke ut ”upassende” medlemmer, og 

effektivisere søket etter en partner.  

 Utfyllingen av personlighetsprofilen gir for det første medlemmene en mulighet til å 

skape et bilde av en rekke ulike sider av seg selv og sin personlighet. I det man fyller ut disse, 

har man også muligheten til å velge om man ønsker å portrettere seg sannferdig eller ikke 

ønsker å gjøre dette, for eksempel for å modellere besvarelsen etter ønskede egenskaper i 

drømmepartneren. Selve utfyllingen av personlighetsprofilen er preget av en anbefalt måte å 

forholde seg til svarene man avgir. Her oppfordres det i det man starter testen å svare så ærlig 

som mulig. Man frarådes fra å legge svarene opp til hva man ser etter i en drømmepartner, og 
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heller fokusere på egen oppfattelse av seg selv. I tillegg oppfordres man til å bruke skalaens 

vidde, for slikt sett å raskere kunne sortere ut en passende partner. Denne tilnærmingen går 

igjen i den ferdigproduserte teksten i matchhoroskopet, der teksten antyder hvorvidt 

medlemmet man klikker inn på har svart for eksempel ”svært gjennomsnittlig” eller ”ærlig og 

annerledes”. Også nettdatingstjenestens matching-algoritme understreker ytterligere denne 

foreslåtte bruken; å svare i ytterkantene av skalaen høyner automatisk matchtallet med andre 

medlemmer. Slik sett har Sukker lagt inn en foreslått tolkning og bruk av teknologien 

gjennom sin struktur – gjennom å unngå det gjennomsnittlige, bedrer man sine sjanser i jakten 

på en partner, og belønnes poengmessig for dette. Likevel, som affordance-begrepet 

understreker, er ikke nødvendigvis den foreslåtte bruken av teknologien determinerende for 

de måtene den faktisk kan brukes på. Medlemmene kan, om de ønsker, se bort i fra den 

foreslåtte bruksmåten. Det er fullt mulig å besvare alle spørsmålene i personlighetstesten med 

tallet 5, som er satt som gjennomsnittet. Dette vil føre med seg at fremfor å sortere bort 

”uaktuelle” kandidater, vil man oppnå et bredere spekter matcher med høy poengsum, og, i 

følge Gulliksen, mest sannsynlig også et høyere antall matcher. De som velger å benytte seg 

av systemet på denne måten, må riktignok forholde seg til at andre medlemmer får opp en 

tekst i matchhoroskopet som betegner dem som svært gjennomsnittlige, og som antyder at 

dette kan være gjort for å få opp et høyt antall matcher i sin matchliste. Denne uttalte 

mistenkeliggjøringen mot de som svarer gjennomsnittlig kan sees som problematisk for de 

medlemmene som faktisk anser seg selv som gjennomsnittlige og ikke har en personlighet, 

interesser eller verdier som peker i en bestemt retning. Slikt sett kan Sukkers matchsystem se 

ut til å belønne det lite gjennomsnittlige.  

 Videre byr matchsystemet på muligheter for medlemmene til å definere hvilke 

områder som er spesielt viktige å vektlegge når man matches med andre medlemmer. Her har 

medlemmene mulighet til å angi at det for eksempel er nødvendig at matchen tar hensyn til at 

man leter spesielt etter en som også ønsker seg barn, eller er glad i naturen. De har også 

mulighet til å angi områder som er mindre viktige for dem eller uten betydning. Slikt sett har 

medlemmene påvirkningskraft over matchsystemet, og kan få matching-algoritmen til å ta 

spesielle hensyn til hva de ønsker at en partner skal være lik på, og mindre hensyn til det som 

anses som irrelevant.  

Også i dette tilfellet har Sukker gjort en vurdering på hva som er anbefalt bruk, og 

fraråder medlemmene å benytte absolutte krav, som sorterer bort store deler av 

medlemsmassen, med mindre det er snakk om helt spesielle tilfeller. Denne foreslåtte bruken 

er heller ikke en påbudt måte å bruke systemet på – medlemmene kan i utgangspunktet ha så 
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mange absolutte krav de ønsker. Likevel vil matching-algoritmen føre til at medlemmer som 

inkluderer mange absolutte krav i sin besvarelse få svært få anbefalte partnere, og slikt sett 

kan softwaren bidra til at en slik tilnærming unngås.  

En annen mulighet som ligger skrevet inn i Sukkers matchsystem er at medlemmene 

kan endre sin personlighetsprofil en gang hver tolvte time dersom dette skulle være ønskelig. 

Dette åpner opp for en måte å eksperimentere og utforske både systemet og ens egen 

personlighet. Om man ikke skulle være tilfreds med de matchene man fikk opp ved første 

utfylling, har man muligheten til å gå tilbake og endre svarene sine. Slik kan medlemmene 

eksperimentere med for eksempel effekten av absolutte krav eller å svare gjennomsnittlig, for 

å se hvilket utfall dette har på de anbefalte matchene. Dette er i tråd med Beers oppfatning av 

hvordan mennesker med en viss teknologisk innsikt kan forhandle med anbefalingssystemer 

for å skape en ”riktig” profil (Beer, 2009, s. 997). Dersom medlemmene ser at et absolutt krav 

bidrar til svært få matcher, eller noen svar fører til at ”feil” type mennesker dukker opp, kan 

man gå tilbake og reforhandle med egne svar for å nærme seg de matchene man ønsker. Dette 

kan også sees som et tegn på at Sukker anser sine medlemmer som refleksive individer som 

aktivt forhandler med sitt selv, i tråd med Giddens oppfatning av det moderne mennesket 

(Giddens, 1991). Denne muligheten til å endre personlighetsprofilen åpner opp for at 

mennesker i løpet av en relativt kort tidsperiode kan endre interesser, personlighetstrekk og 

verdier.  

Selv om matchsystemet åpner for muligheter for forhandling, er det også ting 

medlemmene ikke kan velge å definere bort. Et slikt eksempel er hvordan systemet allerede 

har definert at likhet er det beste utgangspunktet for et velfungerende forhold. Man kan 

riktignok velge hvor viktig man synes likhet er i de ulike tilfellene, men systemet vil i de 

fleste tilfeller prioritere de med likest mulig utgangspunkt. Som diskutert over, tas det hensyn 

til kjønn, og Sukker har avgjort at det kun er heterofile relasjoner som formidles. Det kan 

selvsagt tenkes at medlemmene kan lyve om sitt kjønn i det de melder seg inn, men hvorvidt 

dette ville være en effektiv strategi er tvilsomt med tanke på den heterofile medlemsmassen. 

Man kan heller ikke fullstendig velge bort alder eller høyde som avgjørende kriterier. 

Medlemmene gis en mulighet til å antyde hvorvidt det er viktig at de matcher eller om dette er 

av mindre betydning. Likevel er det skrevet inn i matchsystemet at de som har en nærhet i 

høyde prioriteres fremfor de som avviker, og at menn er noe eldre enn kvinner for å tilpasse 

seg tidspunktet de ønsker å stifte familie på. At disse kategoriene ikke fullstendig kan velges 

bort fra matching-algoritmen, vitner om hvor viktig den fysiske kroppen fortsatt er i selv i en 

internettmediert kontekst. Gjennom å definere kjønn, alder og høyde som viktige kriterier i 
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matchberegningen, som medlemmene ikke kan utelate å besvare, vektlegges tilstedeværelsen 

av den fysiske kroppen, eller embodiment. 

Slik sett ser det ut til at den anbefalte bruken av Sukkers matchsystem til en viss grad 

handler om å snevre inn ens valgmuligheter gjennom å klart definere hvem man er, slik at 

man bruker tiden sin på de ”rette” medlemmene. Samtidig bidrar systemet med en advarsel 

om å snevre inn for mye, da dette vil føre til at de ”rette” også risikerer å bli sortert bort. Til 

en viss grad søker også Sukker å sørge for at medlemmene bruker tiden på dem Sukker selv 

oppfatter som de ”rette”. Man blir gjennom software oppfordret til å bruke tiden på dem i 

riktig aldersgruppe og høydesegment, og ikke lete utenfor sitt segment. Her har Sukker gjort 

en vurdering at det er lite realistisk at for eksempel en lav, eldre mann skal finne seg en tjue år 

yngre kvinne i modellhøyde. 

 

5.9.2. Muligheter for å skape en selvpresentasjon 

Medlemmene har også en rekke muligheter og tilgjengelige verktøy for å skape en 

selvpresentasjon utover de svarene de avgir i personlighetsprofilen. Som nevnt har 

medlemmene både mulighet til å skape egenproduserte tekster og besvare hurtigsvarsfakta de 

kan dele på profilen sin, utforme en personlig leilighet i Sukkerbyen og dele bilder av seg 

selv. I delen av profilen der man selv kan utforme tekst, har Sukker kommet med forslag til 

områder som bør inkluderes ved å definere overskriften på de ulike avsnittene, og gjennom å 

begrense lengden. Dette skaper en forventning blant andre medlemmer om hvilket innhold de 

vil finne i de ulike rubrikkene, og at det bør forventes å få vite noe om personen, dens 

drømmepartner og interesser/jobb. Likevel har i teorien medlemmene muligheten til å 

disponere denne teksten fritt, og fylle den med andre ting. Dette må riktignok gjøres innenfor 

rammeverket av hva som er tillatt som profiltekst, og ulike typer støtende innhold må unngås. 

De kan også velge å la være å fylle den ut, om dette skulle være ønskelig.  

 Når det gjelder hurtigsvarsfaktaene, begrenses medlemmenes valg av de 

ferdigdefinerte svaralternativene Sukker tilbyr. Som diskutert i kapittel 3, har Ellison, Heino 

og Gibbs (2006) funnet i sine undersøkelser at det ikke nødvendigvis er slik at medlemmene 

finner en passende kategori blant de ferdigdefinerte svaralternativene. Å ikke finne en 

passende kategori, kan dermed føre til at medlemmene fremstiller seg selv feilaktig. På 

Sukkers sider er imidlertid profilene lagt opp slik at man kan velge å ikke fylle ut disse, og at 

kategoriene dermed ikke vil dukke opp på profilen i det hele tatt. Dermed har medlemmene 

mulighet til å fylle ut disse dersom det passer, og la være dersom de eventuelt ikke skulle 
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finne et passende svaralternativ. På noen av de mer sensitive opplysningene knyttet til inntekt, 

politikk og religion, finnes det også svaralternativer som sier ”vil ikke oppgi”. Det samme 

konseptet gjelder i stor grad i den virtuelle leiligheten, der man også velger fra en liste 

ferdigkomponerte layouter og svaralternativer for å beskrive en selv.  

 Sukker oppfordrer sine medlemmer til å inkludere et profilbilde av seg selv, og har 

tilrettelagt for at dette kan gjøres innen bestemte rammer for innhold og formater. Likevel 

holder de muligheten åpen for å utelate dette dersom medlemmet ønsker å være anonym eller 

av andre årsaker ikke ønsker å dele et bilde. De som velger å inkludere et bilde, må gjøre dette 

innenfor det regelverket som er gjeldende og de formatene det er mulig å laste opp. Dette 

legger begrensninger på hvilket innhold bildet faktisk kan ha, og dette bør da helst være et 

standardisert bilde av ansiktet eller hele kroppen. Albumet er som nevnt noe friere – her vil 

tilgangen til en utfyllende selvpresentasjon gjennom bilder avhenge av hvorvidt du er 

betalende medlem eller ikke.  

 Hvorvidt man har betalt for tjenesten eller ikke, kan ha stor innvirkning på hvordan 

man oppfatter andres selvpresentasjon. Blant to medlemmer som ikke er betalende 

medlemmer, vil disse ha minimal tilgang til hverandres profil. Disse vil kun få se hverandres 

profilbilder og hurtigfakta. Dette kan bidra til at ens selvpresentasjon oppfattes som snever og 

lite utfyllende, med økt fokus på de ferdigdefinerte kategoriene man befinner seg i og 

profilbildet. Dersom man betaler for tjenesten, derimot, øker ens mulighet til å dele sin 

selvpresentasjon med andre. Har man et Superbrukermedlemskap, sørger man samtidig for at 

alle, om ønskelig, kan se hele ens profil.  

 Gjennom sin profilutforming, har Sukker skapt en mal for måten selvpresentasjon kan 

gjøres på, som kan fylles med det man ønsker innenfor grensene av det tilgjengelige og 

tillatte. Sukker opererer med en relativt fastlåst profilutforming, som har lite rom for 

forhandling og endring utover muligheten til å utelate noen opplysninger. Dette fastlåste 

oppsettet, der medlemmene kjenner profilutformingen og hvilke opplysninger det er 

oppfordret til å fylle ut, kan medføre forventninger om hvilken informasjon som bør være 

tilgjengelig for andre medlemmer, og hvilken informasjon man igjen kan forvente å hente ut 

om disse. 

 

5.9.3. Kontakt og tilgang til andre medlemmer 

Som nevnt, er tilgangen til og kommunikasjonsmulighetene mellom medlemmene i stor grad 

bestemt av hvorvidt man har betalt for tjenesten eller ikke. Medlemmene gis friheten til å 
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velge mellom tre ulike typer medlemskap, og finne et som passer best til sine behov og 

forventninger. Likevel er systemet lagt opp på en slik måte at kun en av partene behøver å 

være betalende medlem for å kunne kommunisere og se hverandres profiler, en oppgave som i 

følge Gulliksens tall i stor grad har falt på den mannlige part. Som en konsekvens av denne 

kommunikasjonsmodellen, er de mannlige medlemmers mulighet til å kommunisere med 

hvem de ønsker, statistisk sett større en kvinnelige medlemmers. Dette fører til at menn i stor 

grad har friheten til å velge hvem man vil kontakte og kan skrive til hvem de ønsker, mens 

kvinner i større grad begrenses til å kommunisere med de som allerede har betalt for tjenesten. 

Slik vil også den mannlige part ha større ansvar for å initiere kontakt, noe som kan bidra til å 

opprettholde mer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Det er ikke nødvendigvis slik at dette er en 

ønsket eller tilsiktet konsekvens fra Sukkers side, men det ser like fullt ut til å være en 

gjeldende trend. Kvinnelige, ikke-betalende medlemmer kan selvsagt endre denne ubalansen i 

kommunikasjonsmønstrene ved å selv betale for tjenesten. Likevel vil nok mange føle at dette 

ikke er nødvendig, så lenge de har et utvalg betalende matcher de kan kommunisere med 

gratis.   

 Tidligere i dette kapittelet redegjorde jeg for hvordan medlemmene kan søke etter 

andre medlemmer. Et av disse alternativene er matchsøket. Dette gir medlemmene muligheten 

til å aktivt bearbeide den (for de fleste) svært lange matchlisten, og søke spesifikt ut i fra gitte 

kriterier. Slik får medlemmene en mulighet til å leke med kombinasjonen av ulike parametre, 

og slik aktivt forhandle frem en passende matchliste. Hvilke kriterier man kan søke på, er 

definert av Sukker. Det finnes ni ulike parametre man kan krysse av på, der flere av dem ser 

ut til å konsentrere seg om den fysiske kroppens utseende og oppholdssted. Eksempler på 

dette er for eksempel alder, hvorvidt personen er høyere eller lavere enn en selv, 

kroppsfasong, hvorvidt de har inkludert et profilbilde og nærhet til eget bosted. Det store 

fokuset på den fysiske kroppen og hvordan denne blir en av de viktigste måtene å sortere 

potensielle partnere på, kan vitne om at dette er noe som i høyeste grad anses som relevant og 

viktig på nettdatingstjenesten, til tross for at den internettmedierte kommunikasjonen foregår 

uten kroppens tilstedeværelse. Gjennom matchsøket legger Sukker indirekte inn en anbefaling 

om å fylle ut disse kategoriene. Her forsterkes behovet for blant annet å fylle ut 

hurtigsvarsfakta om en selv og inkludere et profilbilde. Dersom man har unngått å for 

eksempel definere sin kroppsfasong og la være å inkludere dette som en del av profilen, vil 

ikke ens profil dukke opp dersom et annet medlem søker spesifikt etter bestemte typer 

kroppsfasong. Slik sett vil man dermed miste profilering på siden ved ikke å inkludere 

hurtigsvarsfakta.  
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Som jeg har eksemplifisert, har Sukker en rekke bruksområder. I mange tilfeller opererer 

Sukker med en foreslått måte å bruke tjenesten på, der de som bruker den på den tiltenkte 

måten ”belønnes”, mens nettdatingstjenesten ser ut til å fungere mindre effektivt for de som 

ser bort i fra den tiltenkte bruksmåten. Disse trekkene er skrevet inn i Sukkers teknologiske 

struktur. Likevel vil jeg argumentere for at man ikke kan se teknologien som en egen størrelse 

løsrevet fra normative og ideologiske oppfatninger, men som et resultat av dette. Som jeg har 

redegjort for, har skaperne av Sukker hatt et ideologisk utgangspunkt og en tanke om hvordan 

man best mulig kobler mennesker, og den teknologiske strukturen kan sees som et uttrykk for 

nettopp dette. Likevel ligger det i denne strukturen en mulighet til at den kan forhandles om, 

manipuleres og brukes på andre måter av medlemmene, slik det er forsøkt eksemplifisert. 

Neste kapittel vil vies til konkrete eksempler på hvordan medlemmene selv oppfatter denne 

strukturen og søker å aktivt reflektere over og forhandle med denne.   
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6. ANALYSE AV SUKKERS DISKUSJONSFORUM 

I dette kapittelet vil jeg belyse andre del av problemstillingen, som reiser spørsmålet om 

hvordan medlemmene reflekterer over nettdatingstjenestens struktur, sin egen rolle som 

aktører i nettdatingstjenesten og den faktiske bruken av denne. Materialet i dette kapittelet vil 

ta utgangspunkt i det innsamlede datamaterialet fra Sukkers diskusjonsforum. Som diskutert i 

kapittel 4, har jeg gjort et utvalg av diskusjonstråder innenfor en gitt tidsperiode som syntes 

aktuelle for å belyse den valgte problemstillingen. Første del av dette kapittelet diskutere hva 

Sukkers diskusjonsforum er og hvordan det brukes av medlemmene. Deretter vil diskusjonen 

ta for seg tre felter som har preget mitt utvalg av diskusjonstråder; diskusjoner som omhandler 

Sukkers funksjonalitet og tekniske innretninger; diskusjoner som omhandler hvordan 

medlemmene forhandler om sin egen og andres selvpresentasjon på nettdatingstjenesten; og 

diskusjoner som omhandler Sukkers struktur og hvilken rolle nettdatingstjenesten selv anses å 

ha for medlemmenes bruk. Det er viktig å merke seg at selv om jeg har strukturert funnene i 

en slik inndeling, er det glidende overganger mellom feltene, og diskusjonene var opprinnelig 

ofte preget av å omhandle flere aspekter på samme tid.  

 Innholdet i de utvalgte diskusjonstrådene vil diskuteres i lys av og sees i sammenheng 

med både de teoretiske perspektivene jeg introduserte i kapittel 3, og den forståelsen av 

Sukker som kommer til uttrykk i kapittel 5.  

 

6.1. Hva er Sukkers diskusjonsforum og hva brukes det til? 

Sukkers diskusjonsforum kan sies å ha andre karakteristika og bruksområder enn 

nettdatingstjenesten for øvrig. For det første er kommunikasjonsformen av en annen karakter. 

På diskusjonsforumet foregår kommunikasjonen innenfor en større gruppe, som er 

tilgjengelig for innsyn av alle nettdatingstjenestens medlemmer (og potensielle andre 

interesserte), mens kommunikasjonen på nettdatingstjenesten for øvrig er preget av en-til-en-

kommunikasjon av privat karakter. For det andre ser det ut til, ut i fra de diskusjonene jeg har 

observert, at det forekommer lite flørting og sjekking i forhold til det som er rimelig å anta at 

finner sted på nettdatingstjenesten for øvrig. For det tredje trenger man ikke å opptre på 

forumet som den brukeren man er på nettdatingstjeneste; man kan velge å bruke et 

pseudonym som ikke er knyttet til ens datingprofil, eller å stå frem med kallenavn og 

eventuelt bilde. Muligheten for anonymitet gir medlemmene en mulighet til å uttrykke seg 

uten å måtte ta hensyn til de konsekvensene dette eventuelt kan ha for ens nettdatingprofil. 

Jeg argumenterer for at Sukkerforumet kan sees som en forlengelse av nettdatingstjenesten, 
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som en tilleggsarena der medlemmene kan diskutere blant annet nettdatingstjenesten og 

refleksivt forhandle om sin rolle i den.  

 I mange tilfeller ser det ut til at medlemmene bruker forumet som en lufteventil for 

frustrasjon som bygger seg opp under jakten på en partner og deltakelsen på 

nettdatingstjenesten. Noen finner ikke den rette, noen får ikke ønsket mengde respons, noen 

blir kontaktet av feil type mennesker, og noen synes generelt at medlemmene og profilene på 

Sukker er lite interessante. Noen knytter også dette opp til feil i Sukkers system, og er tidvis 

misfornøyde med Sukker som tjeneste. I flere tilfeller ser det ut til at noen medlemmer bruker 

forumet for å bekrefte at de ikke er alene om å oppleve det samme. Flere steder bemerker 

deltakerne på forumet hvordan dette kjennetegnes av å være preget av ”klaging” og en negativ 

tone. Dette er i tråd med Gulliksens forståelse og observasjoner som jeg diskuterte i forrige 

kapittel. Det er viktig å være klar over dette bruksområdet, fordi den noe negative auraen som 

omgir diskusjonsforumet kan prege de funnene jeg har gjort. Likevel, selv om forumet tidvis 

ser ut til å være utsatt for mange negative ytringer, og både Gulliksen og medlemmene selv 

påpeker at dette er en trend, er det viktig å understreke at dette ikke er det eneste 

bruksområdet jeg har funnet.  

 Sukkerforumet brukes også til å diskutere forståelsen av Sukkers oppbygging. Tidvis 

forsøker medlemmene kollektivt å forklare hvordan systemet henger sammen gjennom 

utveksling av erfaringer. Dette er i enkelte tilfeller basert på feilaktige misforståelser, og i to 

av tilfellene jeg har studert har Sukkers ansatte selv meldt seg inn i debatten for å oppklare 

hvordan enkelte funksjoner fungerer. 

 Diskusjoner omkring egen og andres selvpresentasjon er et tilbakevendende tema på 

Sukkers diskusjonsforum. I noen tilfeller inviterer forumdeltakerne til diskusjon for å utveksle 

erfaringer om hvordan man bygger opp sine profiler, hva som finnes på disse profilene og 

hvilke trender man opplever i andre medlemmers fremstillinger. Andre deltakere har brukt 

forumet som en kanal der de kan søke hjelp til å finpusse på egen selvpresentasjon, enten 

gjennom konkret å be om tips til hva man bør inkludere i profilteksten eller hvilke bilder man 

velge, eller å få hjelp til hva man bør skrive når man initierer kontakt med et annet medlem. 

Slikt sett innehar diskusjonsforumet flere ulike bruksområder for medlemmene som deltar 

der, og langt i fra alle er preget av negative og/eller lite konstruktive innlegg.   
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6.2. Hvordan Sukkers diskusjonsforum brukes til å oppklare nettdatingstjenestens 

funksjonalitet  

Et bruksområde for Sukkers diskusjonsforum er å oppklare spørsmål av en mer funksjonell 

karakter. Det viser seg at det er flere ting på Sukkers nettsider medlemmene ikke er sikre på 

hvordan fungerer eller hvilken funksjon det har, og dermed henvender seg til andre 

forumdeltakere i et forsøk på å oppklare sine spørsmål.    

 Et slikt eksempel er et medlem som initierer en diskusjon for å oppklare funksjonen og 

bruksområde for knappen som markerer andre medlemmer som slem eller ufin. I hvilke 

tilfeller kan man bruke en slik knapp, og hvilke konsekvenser har dette for de som markeres? 

Deltakerne deler erfaringer fra de gangene de selv har benyttet denne funksjonen, for 

eksempel når de har støtt på mennesker som bedriver prostitusjon fra nettstedet, mennesker 

som tydelig ikke er den de utgir seg for å være, eller når andre medlemmer har vært 

ubehagelige og ufine i sine responser. Erfaringsmessig kan forumdeltakerne fortelle at bruk 

av denne funksjonen ikke har noen umiddelbar konsekvens for noen av partene, og at 

markerte medlemmer kan være på nettstedet i lang tid uten at det skjer noe. Dermed 

konkluderer de med at det antakeligvis må flere trykk eller direkte klager på en person, før 

dette får konsekvenser. Et annet eksempel er en diskusjon om hvorvidt man kan slette 

meldinger i mottakerens innboks så lenge denne er ulest. Deltakerne ser ut til å ha ulik 

oppfatning om hvorvidt dette lar seg gjøre eller ikke. Også i dette tilfellet deler deltakerne 

sine erfaringer for å komme frem til hvordan det fungerer. Det blir blant annet fortalt historier 

fra deltakere som har forsøkt å slette sendte meldinger uten hell, noe som bidrar til å oppklare 

for forumdeltakerne at dette ikke er mulig. Det praktiske rundt profilbilder er også et tema 

som er under diskusjon. En forumdeltaker har problemer med å laste opp profilbilder, og 

søker hjelp fra forumet om hjelp til hvordan man rent teknisk laster opp et slikt bilde. Det blir 

også diskutert hvilke formater og størrelser Sukker godtar på de opplastede bildene. En annen 

deltaker har opplevd å få slettet sitt bilde uten at dette har brutt regelverket, og bruker forumet 

som en kanal for å etterlyse om andre har opplevd slike tekniske problemer.  

En annen av diskusjonene søker å finne ut av hvor stor andelen Superbrukere er. Et 

medlem har en teori om at det er langt færre kvinnelige Superbrukere enn det er mannlige, og 

oppfordrer andre deltakere på forumet til å sjekke sin matchliste for å finne den 

prosentmessige fordelingen av betalende/ikke-betalende. Etter litt diskusjoner, viser 

forumdeltakernes matchlister at kvinnelige brukere har flere betalende matcher enn det menn 

har. Videre diskuteres det hva årsakene kan være til at det er slik. Noen mener dette kan være 

utfallet av Sukkers kommunikasjonsmodell mellom betalende og ikke-betalende medlemmer, 
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som tilsier at kun en av partene er nødt til å betale for å være medlem. Flere ser ut til å være 

enige i at dette legger en økt forventning om at menn skal ha betalt for tjenesten, og at 

mannlige brukere får lite ut av sitt opphold på Sukker med mindre de er betalende 

medlemmer. 

 Sukkers betalingsmodell for sine medlemskap blir også diskutert på forumet. Her 

forsøker medlemmene å regne ut hvor mye et medlemskap på Sukker vil koste dem med den 

månedlige prisreduksjonen, og ser på hvor mye medlemskapet har kostet dem så langt. Flere 

av dem bemerker hvordan de i stedet har registrert betaling for kortere perioder av gangen 

fremfor å ha et løpende abonnement, fordi de hadde regnet med at det å finne seg noen ville ta 

kortere tid, og at de dermed ville være ute av nettdatingstjenesten innen perioden var utløpt. 

Slik har de endt opp med å betale mer for tjenesten enn det som var nødvendig. Andre igjen 

har opplevd at etter å være medlem over lang tid, har de nå oppnådd en så lav månedlig avgift 

at det synes poengløst å melde seg ut. Ettersom de har erfart at møter med andre medlemmer 

ofte har ført til skuffelser etter en stund, ønsker de å fortsette abonnementet fordi det koster 

dem en ubetydelig månedlig sum. Dermed kan det rimelige medlemskapet sees som en 

sikkerhet – dersom et forhold ikke skulle fungere, har man fortsatt sitt medlemskap og man 

kan vende tilbake til Sukker for å søke nye partnere.  

 Andre bruker diskusjonsforumet for å kartlegge hvorvidt den oppmerksomheten de får 

på sidene samsvarer med det andre forumdeltakere får. Denne diskusjonen tar utgangspunkt i 

en oppfattet ”klaging” om svært lite meldinger og oppmerksomhet, og denne forumdeltakeren 

søker å vite hvor mange henvendelser disse deltakerne faktisk får. Her deler medlemmene 

sine statistikker over mottatte meldinger og hjerter i løpet av den seneste perioden. Dette fører 

igjen til diskusjoner om hvor mange henvendelser man faktisk kan forvente seg, og hvordan 

dette er fordelt mellom kjønnene. Flere deltakere påpeker at kvinner gjennomsnittlig får langt 

mer innledende oppmerksomhet enn det menn gjør. Andre igjen finner hele diskusjonstråden 

demotiverende, og antyder at de her får bevist hvordan de selv har langt under 

gjennomsnittlig suksess hva oppmerksomhet angår.   

 En av diskusjonene søker å oppklare hvordan matchsystemet faktisk fungerer. En av 

deltakerne innleder debatten ved å stille spørsmål ved sitt utvalg av matcher, der det forekom 

veldig mange forskjellige typer mennesker. Hvordan kan man i følge matchsystemet passe 

godt sammen med helt vidt forskjellige mennesker? I denne diskusjonen melder mange av 

forumdeltakerne sin interesse, og deler sine erfaringer med hva slags matcher de selv har fått 

opp og sin oppfattelse av hvordan matchen regnes ut. Noen mener enkelte ting vektlegges i 

for stor grad, andre stiller spørsmål om hvor mye man selv kan definere og hvilken rolle 
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Sukker selv spiller i dette. Ut i fra diskusjonen ser det ut til at det er mange teorier rundt 

hvordan matchberegningen foregår, der flere av dem ikke nødvendigvis samsvarer med 

hvordan systemet faktisk fungerer. I flere tilfeller ser det ut til at medlemmene tilskriver 

Sukker et ansvar for at de ikke får opp ”riktige” typer matcher. Et medlem eksemplifiserer 

hvor mye små endringer i besvarelsen av personlighetsprofilen kan ha stort utslag, og søker 

med dette og opplyse andre medlemmer om hvordan de selv kan påvirke resultatene av 

matchberegningen. På et punkt i debatten melder Sukker seg selv inn for å forsøke å oppklare 

noen av de misforståelsene som råder. Her eksemplifiseres det at på noen punkter, som høyde, 

har Sukker tatt utgangspunkt i hvem de erfaringsmessig ser passer best sammen. Likevel er 

matchberegningen i hovedsak et regneverktøy som summerer opp de svarene man selv har 

gitt, og som man kan påvirke ved hjelp av svarene sine og den oppgitte viktigheten av å 

matche på disse områdene. Dette ser ut til å oppklare noen av misforståelsene en del av 

forumdeltakerne har hatt, men også til å innby til nye diskusjoner, som vil diskuteres 

nedenfor. 

Informasjon om alle Sukkers bruksmuligheter, hvordan det mest effektivt brukes og 

hvordan for eksempel matchsystemet fungerer, foreligger ikke nødvendigvis lett tilgjengelig 

for medlemmene. Slik kan forumet sees som en nyttig arena der man kollektivt kan utveksle 

erfaringer og kunnskap for å forstå strukturen bedre. Gjennom å høre andres historier og 

innsikter, ser i det minste noen av forumdeltakerne ut til å få oppklart noen av sine spørsmål. 

At forumdeltakerne i stor grad ser ut til å engasjere seg i diskusjoner omkring 

nettdatingstjenestens oppbygging og funksjonalitet, kan sees som et ønske om å forstå dens 

struktur. Aakvaag har definert refleksivitet som ”aktive beslutninger basert på bevisst 

informasjonsbehandling” (Aakvaag, 2008, s. 271), noe som tilsier at man bør ha et visst 

informasjonsgrunnlag for å kunne forhandle refleksivt. Slik kan nettopp dette fellesskapet 

som søker å finne en forståelse sees som et utgangspunkt for videre refleksiv forhandling med 

Sukkers struktur.   

 

6.3. Sukkers diskusjonsforum – et rom for forhandling og diskusjon omkring 

selvpresentasjon og autentisitet 

6.3.1. Forhandlinger om egen og andres selvpresentasjon 

Flere av diskusjonene på forumet omhandler refleksjoner om og strategier for hvordan man 

aktivt skaper en selvpresentasjon. I flere tilfeller reflekteres det rundt hvordan det synes å ha 

oppstått en form for standard innenfor selvpresentasjon blant Sukkers medlemmer. Noen 
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forumdeltakere arbeider under hypotesen om at det finnes såkalte ”standardprofiler” – profiler 

som inneholder mange likhetstrekk blant medlemmer av det samme kjønn. Noen medlemmer 

søker å eksemplifisere denne standarden gjennom eksempler på bilder og typiske fraser som 

gjerne forekommer på profilene. Typiske trekk anses å være at man bestandig søker å 

fremstille seg selv som en udelt blid og positiv person, og utelater enhver form for negativ 

side ved seg selv. Andre igjen anser det typisk å ha bilder i spesifikke settinger, som for 

eksempel i sporty settinger eller på ferieturer. Det ser ut til at svært mange av forumdeltakerne 

er enige om at det er visse trekk og trender som går igjen, men de fleste er ikke klar over 

hvorvidt de selv har en såkalt standardprofil. Ettersom man ikke kan se profilene til 

medlemmer av samme kjønn, vet de dermed ikke hvordan andre kvinner/menn vanligvis 

fremstiller seg selv på sine profiler. Flere argumenterer for at de dermed har gått ut i fra sin 

forståelse om hva som er attraktivt, uten å være klar over om dette samsvarer i større eller 

mindre grad med den gjengse Sukkerprofilen. Hva årsakene til dette er, synes riktignok å 

være uklart. Flere stusser over hvordan profilene blir såpass like når man ikke kan se hva de 

andre av samme kjønn skriver. Noen tror det kan ha å gjøre med at man ser hva andre 

medlemmer av motsatt kjønn har skrevet, og prøver å forfatte profiler som passer til de 

forventningene disse har til for eksempel drømmepartner. Noen av forumdeltakerne tror mye 

av likhetstrekkene bunner ut i at man lager sine profiler ut i fra fordommer og tanker om hva 

det motsatte kjønn leter etter. Gjennom feilaktige fordommer om hvordan de tror det andre 

kjønn vil ha dem og hva som karakteriseres som feminint og maskulint, kan man risikere å trå 

feil, antyder en av deltakerne. En forumdeltaker mener slike klisjéfylte profiler oppstår fordi 

man ønsker å si mye med få ord. Gjennom kjente fraser mange bruker, får man sagt mye på 

liten plass, og får dermed plass til mer på profilen. En av deltakerne antyder at etter hvert som 

profiltekstene blir likere, er de ikke lenger like interessante, og bilder blir det avgjørende for 

om man tar kontakt eller ikke.  

Andre diskusjoner vedrørende selvpresentasjon er mer direkte rettet mot hva som 

anses som attraktivt og hvordan man bør gå frem for å skape en selvpresentasjon som 

resulterer i positiv oppmerksomhet. I tre av diskusjonene i utvalget går deltakerne ut med sitt 

brukernavn som leder til deres profil for å be om respons på denne og tips til hvordan de kan 

forbedre sin selvpresentasjon. Av disse diskusjonene forekommer det ulike syn på hva som 

utgjør en vellykket og tiltalende selvpresentasjon. I hovedsak ser diskusjonene ut til å 

omhandle hvorvidt man ønsker å gi et ærlig og autentisk inntrykk, eller hvorvidt man ønsker å 

fremstille seg mest mulig positivt. Dette er i tråd med den opplevde motsetningen Ellison, 

Heino og Gibbs (2006) gjorde i sine funn, der de blant sine informanter opplevde et 
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spenningsforhold mellom det å fremstille seg positivt og det å fremstille seg autentisk. Noen 

deltakere argumenterer for at man bør ha en mest mulig ærlig selvpresentasjon. Slik har man 

størst sjanse for å tiltrekke de personene som virkelig liker en for den man er, og ikke noen 

som kun var nysgjerrig i den polerte versjonen av seg selv. Noen mener man bør skrive svært 

spesielt og spesifikt for slik å ”skremme” vekk mesteparten, men å skille seg positivt ut i 

mengden for de som skulle være aktuelle kandidater. Andre igjen mener det ikke er rom for 

det lite attraktive på en nettdatingstjeneste – når alle søker å fremstille seg selv i et positivt 

lys, kommer man ekstra dårlig ut dersom man gir et ærlig bilde av seg. Det blir gitt flere typer 

tips på hvordan man kan fremstille seg selv mest mulig attraktivt. Noen mener man kan 

fokusere på å ha et godt bilde, og at dette vil være godt nok for å vekke interessen. Andre 

igjen mener profilteksten er det absolutt viktigste, og at denne bør arbeides nøye med. 

Medlemmene som har etterlyst hjelp til sin profil, får blant annet konkrete tips om at de burde 

velge et av de andre bildene i albumet, fraser i profilteksten som bør kuttes ut og hva som bør 

legges til, samt hvordan man kan skrive en profiltekst med humor og en spesiell ”stemning”. 

Et råd som ser ut til å til stadighet gå igjen, er hvordan man bør forsøke å skille seg ut, være 

annerledes fra andre medlemmer og unngå ”standardprofiler”.  

Strategier for kommunikasjon med andre medlemmer er også et tema i disse 

diskusjonene. En av strategiene som ser ut til å gå igjen, er at man bør vise at man har lest den 

andres profil gjennom å innlede med å kommentere noe man fant interessant i profilteksten. 

Også her ser det ut til å være en motstand mot det generiske og vanlige – å skrive i retning 

”Hei, hvordan går det?” anses å være enten lite gjennomarbeidet eller en type 

standardmelding man benytter til å ta kontakt med mange.  

Mange av synspunktene i disse diskusjonene ser ut til å fremme det spesielle som et 

mål. Ved to anledninger i utvalget, tar deltakerne dette på ordet og forsøker å lage 

profiltekster som skiller seg ved å være negativt ladet. Her fremstiller de seg selv enten som 

kjedelige og verken sporty eller sosial, eller som en notorisk utro, totalt overfladisk person. 

Noen av forumdeltakerne ser ut til å sette pris på ironien som ligger i slike selvpresentasjoner, 

og kan fortelle at dette kunne vært sjarmerende i den grad man forsto at det ikke var 

fullstendig korrekt. De fleste ser likevel ut til å være enige om at det nok er det tryggeste å 

prøve å fokusere på de positive tingene, men å unngå de verste klisjeene. 

 Hvorvidt forumdeltakerne er berettiget til å gi tips og råd vedrørende selvpresentasjon, 

er også debattert. I noen tilfeller blir det hevdet at de som selv forsøker å komme med tips, 

også har ”standardprofiler”, og dermed heller burde arbeide med sin egen profil. Et av 

innleggene hevder at forumdeltakerne er så opptatt av det spesielle og unike nettopp fordi de 
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har vært medlemmer av Sukker over en lang periode uten hell, og dermed har rukket å se seg 

lei på den store mengden profiler de har lest. Deltakerne på forumet utviser refleksjoner rundt 

hvilke koder som ser ut til å være gjeldende, og flere av deltakerne ser ut til å ha innsikt i 

strategiene medlemmer benytter for å opparbeide gode profiler. I tråd med informasjonen 

Gulliksen ga i intervjuet, kan det muligens være et poeng i at disse fokuserer på likhetene 

nettopp fordi de har lest mange profiler. Kanskje er ikke dette et like stort fokus blant nyere 

medlemmer som ikke kjenner ”kodene” for hvordan en nettdatingsprofil vanligvis utføres. 

  

6.3.2. Livsstil som uttrykksform for selvpresentasjon 

Som diskutert i kapittel 3, er i følge Giddens (1991) livsstil et viktig uttrykk for våre 

selvbiografiske narrativer når vi forhandler refleksivt omkring vår selvidentitet. På Sukkers 

diskusjonsforum har livsstilsvalg slik de kommer til uttrykk gjennom medlemmenes profiler 

blitt gjenstand for debatt. Et medlem innleder en av diskusjonene rundt temaet ved å påpeke at 

en gjennomgående trend på nettstedet er preget av at medlemmene gir uttrykk for å leve 

aktive, spennende, innholdsrike liv, og stiller spørsmål ved hvor mange som egentlig lever 

opp til den livsstilen de beskriver. Spørsmålet som reises, er om redselen for å bli oppfattet 

som gjennomsnittlige og vanlige fører til at mange gir uttrykk for å leve et mer aktivt og 

spennende liv enn de faktisk gjør for å skille seg ut. Mange av deltakerne på forumet har 

inntrykk av at bildene til mange av medlemmene nettopp er fra fjellturer og eksotiske 

feriereiser, og profilteksten ofte inneholder bilder av konserter, trening, kafébesøk og fester 

som den daglige livsførselen. I debatten blir begrepet ”livsstilsbløffmaker” innført som en 

betegnelse på de som dreier selvpresentasjonen i retning av en bestemt livsstil som oppfattes 

som positiv for å skille seg ut fra andre og skape positiv oppmerksomhet rundt egen person. 

Flere medlemmer gir uttrykk for at de føler et press på å fremstå som om de har en svært 

spennende og aktiv livsstil, for nettopp å ikke bli definert bort som kjedelig i forhold til de 

andre medlemmene som gir uttrykk for at dette er livsstilen de fører. Valget står for mange 

om enten å ”bløffe” seg inn i kategorien av sporty og eventyrlystne, eller å fremstå som 

autentisk, men lite attraktiv sammenlignet med andre. I diskusjonen melder også de som 

presiserer at dette ikke er bløffmakeri for deres del, men nettopp en korrekt beskrivelse av den 

livsstilen de faktisk fører.  

 Hvorvidt dette faktisk er et resultat av et bevisst ønske om å misrepresentere seg selv, 

eller om dette er et naturlig fenomen på en nettdatingstjeneste der man ønsker å presentere seg 

fra en best mulig side, er også gjenstand for debatt. En deltaker på forumet antyder at det er 
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naturlig å velge bilder fra ferier og lignende, nettopp fordi det er da man føler seg mest 

lykkelig, og ikke minst gjerne har et kamera tilgjengelig. En annen deltaker argumenterer for 

at presset om å fremstå i et fordelaktig lys og vise at man mestrer livet, har en spennende jobb 

og bedriver interessante aktiviteter, kan bidra til at så mange profiler virker så like. I jakten på 

å fremstå som spennende og interessante, glemmer man å inkludere personlige sider og 

drømmer som ikke er utelukkende flatterende. Dette kan sees i sammenheng med funnene til 

både Ellison, Heino og Gibbs (2006) og Toma, Hancock og Ellison (2007) som jeg diskuterte 

i kapittel 3. Disse kom frem til at ønsket om å fremstå i et positivt lys ofte kommer i konflikt 

med ønsket om å skape et helhetlig bilde av seg selv, og at disse ofte vanskelig kunne la seg 

kombinere. I følge en rekke av deltakerne på forumet ser ønsket om å fremstille seg selv 

positivt ut til å ha større feste enn ønsket om å vise et mer helhetlig bilde av seg selv, som 

også inkluderer mer hverdagslige sysler.  

 Flere av medlemmene hevder at en fremstilling som fremmer en svært aktiv og 

innholdsrik livsstil ikke nødvendigvis er positivt, og kan virke mot sin hensikt. For det første 

ser mange av de som fremmer en slik livsstil i profilen ut til å ha svært mange likhetstrekk, og 

dermed miste sitt originale, tiltrekkende preg nettopp fordi dette har blitt normen. For det 

andre sier flere at de motsetter seg kontakt med andre medlemmer med så mange jern i ilden; 

hvordan skal disse i det hele tatt ha tid til å lage en avtale for å møtes?  

 

6.3.3. Betydningen av ikke å inkludere et profilbilde 

At bilder er av stor betydning for mange, etterlater diskusjonsforumet liten tvil om. Bilders 

betydning blir diskutert i flere tilfeller. Som diskutert ovenfor, forekommer det diskusjoner 

som tar opp hvilke bilder som er strategisk å benytte for å oppnå størst mulig interesse. Her 

sees bildene som middel for å skille seg ut fra mengden og skape interesse hos andre 

medlemmer. Et annet tema som er gjenstand for debatt i flere diskusjonstråder, er 

betydningen av å ikke inkludere et profilbilde. Hvordan dette oppfattes og hvilke årsaker som 

ligger til grunn er en diskusjon som går igjen i opptil flere av diskusjonstrådene. 

 Medlemmene på Sukker må forholde seg til regelverket for profilbilder, der valget står 

mellom enten å ha et bilde som tydelig viser ansiktet eller en selv i for eksempel helfigur, 

eller ikke å ha noe profilbilde i det hele tatt. Flere av forumdeltakerne uttrykker bekymringer 

tilknyttet de som velger ikke å dele et profilbilde, og hensiktene til disse medlemmene blir i 

flere tilfeller trukket i tvil. Flere steder nevnes mistanker mot de som ikke ønsker å ha bilde, 

og en vanlig antakelse er at disse har noe å skjule. Dette kan være forskjellige ting, som for 
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eksempel at de allerede er i et forhold og derfor ønsker å forbli anonyme i frykt for at noen 

skal kjenne dem igjen, eller at de er mindre attraktive enn den øvrige profilteksten gir uttrykk 

for. En annen mistanke som ser ut til å være gjeldende, er at medlemmene bak de bildeløse 

profilene ønsker å uforpliktende kunne ”snoke” på andres profiler, gjerne for å speide etter 

bekjente. I stor grad ser det ut til å være en enighet om en ”feighet” blant de bildeløse 

medlemmene – disse blir i noen tilfeller oppfattet som ute av stand til å stå for sin deltakelse 

på siden eller det teksten på profilen deres formidler. Flere av deltakerne på forumet er enige i 

at man sjelden eller aldri initierer kontakt med medlemmer uten profilbilde, og flere sier at de 

heller ikke ønsker å besvare meldinger fra disse medlemmene. I flere av diskusjonene som 

omhandler dette temaet, finnes det deltakere som ønsker å se profilbilde som et krav for 

deltakelse på Sukker. Blant deltakerne blir det påpekt at selv om bilder tidvis kan være 

misledende og sjeldent gi en fullstendig gjengivelse av det gitte medlemmet, vil det være 

langt mer positivt å ha et fototeknisk dårlig eller lite attraktivt bilde enn ikke å ha noe bilde i 

det hele tatt. Dette kan sees i sammenheng med funnene gjort i undersøkelsen til Toma, 

Hancock og Ellison (2008) jeg diskuterte i kapittel 3. De kom fram til at når man har få 

garantier for hvem personen bak profilen er, begynner man å se etter det de har kalt warrants, 

som kan sees som en slags forsikring eller garanti på at man er den man utgir seg for (Toma et 

al., 2008, s. 1033). Dette fungerer som et slags signal på at man er den man utgir seg for å 

være, eller at man har en autentisk profil. Bilder vil i denne sammenhengen kunne fungere 

som en garanti eller forsikring. Gjennom å inkludere bilder kan man søke å bevise sitt 

engasjement til nettdatingstjenestens mål og vise at man står for sin deltakelse når andre 

medlemmer søker å vurdere en profils autentisitet.  

 Gjennom forumet vises det også at det er andre grunner til at bilder anses som viktige, 

utover det å kunne vurdere hvorvidt man finner noen attraktiv eller ikke. Et tema som tas opp 

på diskusjonsforumet, er at bilder bidrar til en følelse av gjensidighet for de som har bilde – 

om jeg skal vise mitt ansikt, bør du også vise ditt. Flere steder nevnes problematikken mange 

føler at om man først skal ha et profilbilde, må dette være et gjenkjennelig bilde av deg, mens 

man fortsatt har lov til å velge ikke å ha et profilbilde. Følelsen av at noen ”snoker i det 

skjulte” på ens profil, ser ut til å føre til ubehag og urettferdighet for flere av medlemmene 

som velger å stå frem med bilde og utfyllende profiltekst. Hvorvidt medlemmene som ikke 

har bilde faktisk har noe å skjule eller ikke, er ikke nødvendigvis avgjørende for det som 

oppleves som en skjevhet i systemet, der noen gir fra seg mye informasjon om seg selv i bytte 

mot ingen eller liten informasjon fra andre.  
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Flere av deltakerne ønsker ikke å opptre med profilbilde på nettdatingstjenesten fordi 

de ønsker å bli vurdert ut i fra andre kriterier enn sitt utseende. Når man orienterer seg på de 

ulike listene, er det i hovedsak profilbildet og matchtallet som danner det grunnlaget andre 

medlemmer har for å ta et valg om de ønsker å klikke seg inn på et annet medlem eller ikke. 

Ved å fjerne bildet som en av de viktigste markørene for interessegrunnlaget, kan det tenkes 

at andre markører, som for eksempel profilteksten, vil bli sterkere vektlagt. Blant disse 

forteller også noen at de hadde et bilde i fotoalbumet, men ikke et profilbilde. Her vil ikke 

bildet være tilgjengelig som en initierende markør, men være tilgjengelig for andre 

medlemmer på et senere tidspunkt, altså etter at de først har klikket seg inn på profilen uten 

bilde. Denne strategien kan være et uttrykk for hvordan medlemmene selv ønsker å regulere 

rekkefølgen på inntrykkene en potensiell match møter. I stedet for først å se et bilde og 

deretter vurdere om man skal klikke seg inn på profilen, kan dette snus slik at man først møter 

profilen, og deretter kan klikke seg inn på bildet. Slik kan et manglende profilbilde sees som 

en refleksiv forhandling i forhold til selvpresentasjon og hvordan dette best gjøres. Ettersom 

Sukker oppfordrer til å ha et profilbilde av seg selv og har strukturert siden slik at dette er en 

av de første og viktigste markørene man møter når man skal velge hvem man vil se nærmere 

på, kan dette også sees som en forhandlende tilnærming til nettdatingstjenestens tiltenkte 

bruk. 

Det nevnes også andre årsaker til å unnlate å ha et profilbilde. En av deltakerne på 

forumet kan forklare at han/hun ikke har bilde fordi han/hun kommer fra et mindre sted, og 

ikke ønsker den stigmatiserende effekten det kan være å bli gjenkjent i et lite nærmiljø. Andre 

igjen føler seg ikke komfortable med å la bildet sitt ligge tilgjengelig på internett av 

personvernårsaker.  

At bilder i såpass stor grad er viktig og avgjørende for om man har hell på 

nettdatingstjenesten, kan sees som et uttrykk for det jeg tidligere har omtalt som embodiment, 

eller en form for kroppslig tilstedeværelse som ikke lar seg løsrive selv i en digital kontekst, i 

høy grad er tilstede. Med den internettmedierte kommunikasjonens mange muligheter for 

skriftlig misledende presentasjon av hvem man er, ønsker nok mange medlemmer noe som 

kan knyttes opp til den fysiske kroppen, både som en garanti på at personen eksisterer og som 

et mål på om personen fremstiller seg nøyaktig. Slik kan bilder forstås som et uttrykk for en 

persons autentisitet. 

Disse diskusjonene er eksempler på hvordan deltakerne bruker diskusjonsforumet til å 

forhandle om hvordan man skaper en attraktiv selvpresentasjon innenfor rammene Sukker gir 

dem. Diskusjonene gir inntrykk av at den egenskrevne profilteksten og profilbildet er noen av 
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de viktigste verktøyene de har for å skape en selvpresentasjon og at det i hovedsak er dette 

som blir vektlagt ved besøk av andres profiler. De vitner også om at mange av forumets 

deltakere ønsker både å fremstille seg positivt samtidig som de viser sitt ”virkelige selv”, og 

tidvis oppfatter dette som vanskelig å forene. Diskusjonene antyder at det ikke nødvendigvis 

er et direkte ønske om å mislede andre som er årsaken til at man bruker grep som anses som i 

overkant positive når man fremstiller seg selv. Forumdeltakerne reflekterer over en 

”inflasjon” i overkant positive uttrykk på nettstedet, som gjør at man skiller seg negativt ut 

ved å ikke vise seg som for eksempel svært fornøyde og positive eller aktive og sporty. Ut i 

fra forumdeltakernes refleksjoner ser det ut til å være en bestemt måte å fremstille seg på som 

er foretrukket når man skaper sin personlige profil. 

Det ser også ut til at det som oppfattes som annerledes og skiller seg ut fra mengden 

anses som positivt og attraktivt, og det gjennomsnittlige og generiske anses som lite 

interessant. I flere tilfeller kan man få inntrykk av at det som er annerledes er knyttet til 

forståelsen av autentisitet – om man våger å skille seg ut fra mengden, tilsier dette at man ”er 

seg selv”. En attraktiv selvpresentasjon ser ut til å være vanlige mennesker som har evnen til å 

fremstille seg på originale måter og skille seg ut fra den vanlige profilutformingen. Også 

gjennom kontakten med andre medlemmer anser forumdeltakerne at man har en mulighet til å 

skille seg positivt ut – her bør det kjedelige og masseproduserte vike til fordel for personlige 

meldinger skrevet direkte til personen bak profilen. Ettersom profilens format er relativt låst 

av bestemte utforminger og informasjonen man kan inkludere, blir det å skille seg ut et 

prosjekt som i hovedsak kan gjøres gjennom de verktøyene som er ”friere”. Det ser i 

hovedsak ut til å være gjennom egenprodusert tekst, bilder på profilen og i albumet og 

personlige meldinger til andre medlemmer at forumdeltakerne har rom til å forhandle om sin 

selvpresentasjon. Som diskusjonen i kapittel 6.3.3. belyste, finnes det også de som aktivt 

forhandler med Sukkers struktur og sin egen selvpresentasjon ved å la være å ta i bruk 

verktøyene tilgjengelige på siden.  

 

6.4. Diskusjoner rundt muligheter og føringer i Sukkers struktur 

6.4.1. Tolkninger og definisjonsspørsmål i matchsystemet  

Et tema som går igjen i diskusjonsforumet, er hvordan man skal tolke spørsmål i selve 

profilen og personlighetstesten, resultatet av matchberegningen og hvordan dette kommer til 

uttrykk gjennom blant annet matchhoroskopet.  
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 Et slikt eksempel omhandler hvordan man skal definere ulike typer kroppsbygning. 

Som diskutert i kapittel 5, får medlemmene flere typer hurtigsvarsfakta der de velger fra en 

liste ferdigdefinerte kategorier. En av disse omhandler ens kroppsbygning. På 

diskusjonsforumet tok et medlem til ordet og etterlyste en debatt rundt hvordan man skulle 

definere de ulike kroppstypene og hva de andre deltakerne la i de ulike kategoriene. Hva vil 

det si å være for eksempel gjennomsnittlig, slank, atletisk, muskuløs eller å ha et par kilo for 

mye? Flere av forumdeltakerne kom i denne diskusjonen med egne forståelser av noen av 

betegnelsene. Disse så tidvis ut til å være preget av uenighet og ulike oppfatninger av hvor 

skillene mellom den ene og den andre typen kroppsbygning gikk. Flere av forumdeltakerne 

antydet dessuten at mange valgte en feilaktig kategori når de skulle definere sin egen kropp, 

og at mange så ut til å definere seg som slankere/mer veltrent enn det de egentlig var. Noen 

mente dette kunne føre til negativ oppmerksomhet, ved at man fikk en følelse av at personen 

var uærlig. Dersom man skriver at man er for eksempel ”atletisk” til tross for at man rent 

fysisk ikke er i spesielt god form, kan dette føre til skuffelse ved et ansikt-til-ansikt-møte. 

Likevel kan dette være vanskelig å unngå nettopp fordi det finnes mange individuelle 

fortolkninger av hva som ligger i den ene kategorien og hva som skiller dette fra et annet. Det 

ser ut til at de ulike tolkningene kan bidra til å skape problemer – det finnes ingen klare 

definisjoner på hva som definerer de ulike kategoriene, slik at utfyllingen av disse i stor grad 

er basert på medlemmets egen forståelse. Også det at kategoriene ikke nødvendigvis er 

gjensidig utelukkende ser ut til å være forvirrende for tolkningsspørsmålet. Man kan i teorien 

for eksempel være både atletisk og muskuløs, hvilken kategori skal man velge når skillene 

ikke er klare? Dette er et funn i tråd med det jeg allerede har diskutert i kapittel 3, der Ellison, 

Heino og Gibbs i sin undersøkelse fant at mange deltakere følte det kunne være vanskelig å 

fremstille seg nøyaktig når det ikke fantes noen objektiv målestokk og man var prisgitt egen 

forståelse av kategorien (Ellison et al., 2006, s. 12).  

Det finnes også diskusjoner som omhandler definisjons- og tolkningsspørsmål 

innenfor personlighetsprofilen. En forumdeltaker initierer en diskusjon om hva som ligger i 

spørsmålet om ”ønsket varighet på forhold”. Her er ytterpunktene allerede definert av Sukker, 

der tallet 1 tilsvarer et ønske om kun en kortvarig flørt, mens 10 tilsvarer et ønske om et 

forhold som helst varer livet ut. Spørsmålet som reiste seg var hvordan man skulle tolke de 

øvrige tallene, hvor andre medlemmer la seg på skalaen og hvilken betydning de tilla sin 

besvarelse. Hva mener for eksempel en person som besvarer spørsmålet med tallet 5? Serier 

av forhold med et pars år varighet? At man var åpen for en utvikling enten i den ene eller 

andre retningen? Eller at man ønsket å svare gjennomsnittlig i håp om å oppnå høy match 
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med mange? I denne diskusjonen delte flere av medlemmene sine oppfatninger om hvorfor de 

hadde besvart nettopp som de gjorde, der mange meninger kom til uttrykk og mange var 

uenige i måten det skulle defineres på. Mange som i utgangspunktet kunne tenke seg en 

partner for livet svarte nærmere midten fordi de ikke ønsket å møte nye mennesker med et 

såpass forpliktende utgangspunkt. Andre igjen ønsket ikke å svare for bastant nettopp for å 

holde mulighetene åpne for både en langvarig kjæreste, en kort flørt eller eventuelt vennskap. 

I forlengelse av denne diskusjonen ble også spørsmålet om hvordan man skulle bruke de ulike 

kategoriene i listen av hurtigsvarsfakta som skulle antyde hva slags type relasjon man ønsket. 

Her får man for eksempel valget mellom ”kortvarig flørt”, ”flørt som kan utvikle seg” eller 

”langvarig forhold”. Kategorien ”flørt som kan utvikle seg” syntes for noen uklar i og med at 

det ikke var definert hva man ønsket at det skulle utvikle seg til – mente man flørt som kan 

utvikle seg til et forhold eller flørt som kan utvikle seg til sex? Spørsmålet om hvorvidt man 

ekskluderte andre muligheter ved å definere seg i en kategori ble også reist i denne 

sammenhengen. Vil man jage bort de som er ute etter en flørt ved å definere seg selv som en 

som ønsker et ”langvarig forhold”, eller motsatt? Disse tilfellene kan belyse hvordan 

medlemmene tidvis kan oppfatte det som vanskelig å definere seg selv i kategorier der man 

bare kan velge et svaralternativ. Dette kan være vanskelig om man ønsker å holde flere 

muligheter åpne, eller om man ikke umiddelbart kjenner seg igjen i de definerte kategoriene.  

 Et annet eksempel der medlemmene mener spørsmålet kan innby til ulike tolkninger, 

er spørsmålene knyttet til seksualitet i personlighetsprofilen. Et av spørsmålene omhandler 

hvorvidt man er mål- eller nytelsesorientert i seksuell sammenheng, der ytterpunktene av 

skalaene defineres som foretrukket lengde på forspill og samleie. Mange av forumsdeltakerne 

stiller spørsmål ved denne definisjonen, da de mener at man ikke skal utelukke 

nytelsesaspektet også ved kortere seanser, og motsatt. Dette gjør at noen synes det er 

vanskelig å definere seg selv uten å være i konflikt med sin oppfattelse av sin seksualitet. Et 

annet spørsmål som bød på misforståelser, var spørsmålet om hvorvidt man var 

erfaringssøkende seksuelt. Noen av deltakerne på forumet tolket dette til å antyde mange 

partnere, mens andre tolket det som eventyrlyst innad i et potensielt forhold.  

Videre diskuteres matchsystemets definisjoner av hva som anses for å være for eksempel 

”gjennomsnittlig” og hva som anses for å være ”ærlig og annerledes”. Disse blir oppgitt som 

en del av matchhoroskopet, der disse skal antyde hvordan andre medlemmer har besvart sin 

test, og hvorvidt man blir betegnet som det ene eller det andre kan være betydningsfullt for 

hvordan man oppfattes. Noen mener det kan være lite fordelaktig å operere med 5 som det 

gjennomsnittlige på alle spørsmålene. På typisk positivt ladde egenskaper, som for eksempel 
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hvorvidt man har humor, vil de aller fleste anse seg selv som humoristiske, og sette et høyere 

tall enn 5. Til tross for at Gulliksen selv argumenterer for at de forsøker å gjøre begge sidene 

av skalaen like attraktive for forskjellige type mennesker, er ikke nødvendigvis deltakerne på 

forumet umiddelbart enige i dette. På spørsmål om man røyker vil snittet mest sannsynlig 

være under 5, ettersom de som røyker og de som ikke røyker ikke er likt fordelt langs 

befolkningen. Gjennom slike eksempler setter medlemmene spørsmål ved det definerte 

gjennomsnittet. Om tilfellet er at det forekommer flere slike forskyvninger i den ene eller 

andre retning, vil ikke nødvendigvis teksten i matchhoroskopet være treffende. I 

matchhoroskopet står det også beskrevet hvilke forskjeller som kan bli utfordrende for to 

medlemmer, og hvilke forskjeller som er ubetydelige. Her reagerer noen av forumdeltakerne 

på hvordan Sukker kan definere noen forskjeller som ubetydelige. Dette bygger muligens på 

en misforståelse blant forumdeltakerne, da disse ”ubetydelige forskjellene” er områder begge 

parter selv har definert som mindre viktige. Likevel fungerer dette som et eksempel på 

hvordan Sukkers definisjonsmakt legges under lupen blant forumdeltakerne.  

 Disse eksemplene antyder at medlemmene ikke nødvendigvis oppfatter spørsmål og 

kategoridefinisjoner på samme måte. En forumdeltaker reflekterer i klartekst over at dersom 

to medlemmer har forskjellig oppfatning av hva et spørsmål betyr, svarer de heller ikke på det 

samme. Slike uklarheter kan føre til at man fremstiller seg selv på en annen måte enn de som 

har tolket spørsmålet eller kategorien annerledes.  

 Dette kan også sees som et eksempel på hvordan forumdeltakerne stiller spørsmål ved 

Sukkers definisjonsmakt og opponerer mot de definisjonene som er gjort på deres vegne. Vi 

ser blant annet at de ikke nødvendigvis godtar de konstruerte motsetningene slik de er 

fremstilt i personlighetsprofilen. Dette kan være et eksempel på hvordan deltakernes søker å 

utforske Sukkers struktur, bryte den ned til enkeltdeler og stille spørsmål ved den.  

 

6.4.2. Refleksjoner rundt Sukkers normative innslag i matchsystemet 

Som beskrevet i kapittel 5, har Sukker lagt inn noen kategorier man ikke kan velge å definere 

helt bort, og der Sukker har gjort en vurdering på hvem de synes bør bruke tid på hverandre. 

Eksempler på dette er kjønn, alder og høyde. Medlemmene har riktignok muligheten til å angi 

hvorvidt de ønsker noen som er høyere/lavere eller eldre/yngre enn seg selv, og hvorvidt dette 

er svært viktig, viktig eller ikke viktig. Målet er å koble medlemmer som er noenlunde like 

høydemessig, der mannen er noe høyere enn kvinnen. På aldersfeltet er det lagt inn i matchen 
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at mannen bør være noe eldre enn kvinnen for å matche forventningene om når man skal 

starte en familie.  

 Dette har blitt gjenstand for en større diskusjon på Sukkerforumet, og de ulike 

innleggene antyder at dette er en debatt som går igjen med jevne mellomrom. Flere 

forumdeltakere reagerer på Sukkers bruk av høyde som matchingkriterium, og en av 

meningene som kommer frem er at høyde vektlegges i altfor stor grad. Dette ser ut til å være 

et større problem for de som er utenfor gjennomsnittlig høyde, og som resultat av dette får 

opp et mindre antall matcher på sine lister. Et eksempel på dette er et medlem på nærmere to 

meter som kan fortelle at han opplever å ha lavt matchtall med lave medlemmer til tross for 

mange andre likheter, men høyt matchtall med høye medlemmer han har langt mindre 

samsvarende svar med i personlighetsprofilen. Slike eksempler fører til diskusjoner og delte 

erfaringer om hvordan man opplever å bli ekskludert i det store fellesskapet av de med 

”normal” høyde. På et tidspunkt griper Sukkers ansatte selv inn i debatten og kan forklare at 

dersom to medlemmer har krysset av på at likhet i høyde er viktig for dem, vil de som ligger 

nær hverandre i høyde få høyere matchtall enn de som avviker. Motsatt har de som har 

krysset av for at dette ikke er viktig, kunne få opp medlemmer i et større høydesegment 

dersom disse også har krysset av for at høyde ikke er av betydning. Slikt sett har 

medlemmene selv kanskje mer påvirkningskraft gjennom sine svar enn det de i 

utgangspunktet antar. Flere medlemmer synes det er problematisk at dette ikke er klart 

opplyst at dette er en faktor som tas spesielt hensyn til. Flere uttrykker også skepsis til at dette 

vektlegges i større grad enn andre aspekter når matchene gjøres, og spør retorisk om det 

virkelig er noen som anser høyde som et viktigere grunnlag for å danne et forhold enn for 

eksempel delt livssyn eller ønske om barn. Det påpekes at Sukker i dette tilfellet har tatt et 

normativt standpunkt ved å formidle høyde som et kriterium for hvem som passer sammen, 

fordi det ikke nødvendigvis er noen logikk i at to med noenlunde samme høyde har større 

sjanse for å lykkes enn to som avviker fra hverandre i høyde. Her argumenteres det for at 

Sukker opererer ut i fra en holdning om hvordan ting burde være, som verken nødvendigvis er 

en god forutsetning for et velfungerende forhold og som mange medlemmer mener er uviktig. 

Mens man selv kan definere bort viktigheten av andre elementer i personlighetsprofilen, vil 

høyden aldri kunne defineres som helt ubetydelig. I debatten dette skaper kommer også andre, 

motstridende synspunkter frem. Noen synes dette er et positivt trekk ved matchsystemet, og 

anser det som positivt at de som skiller seg fra gjennomsnittlig høyde får ”førstevalget” og 

blir anbefalt til et utvalg innenfor det samme høydesegmentet.  
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 Videre reiser et medlem spørsmålet om det finnes andre slike normative elementer 

innskrevet i matchsystemet. Andre deltakere kan fortelle at det samme gjelder for alder, i tråd 

med det Gulliksen tidligere har forklart i sitt intervju. At alder og høyde er noe man ikke selv 

kan velge bort eller løsrive seg fullstendig fra, kan sees som et tegn på det jeg tidligere har 

omtalt som embodiment. Fysiske, kroppslige faktorer er skrevet inn i Sukkers matching-

algoritme, og til tross for at man befinner seg i en digital kontekst uten direkte fysisk 

tilstedeværelse er dette fortsatt i høyeste grad relevant. Ens fysiske trekk kan være avgjørende 

for hvem som kommer i kontakt med hverandre. Man kan selvsagt velge bevisst å svare 

feilaktig for å oppnå andre resultater og omgå systemet, noe noen forumdeltakere også 

oppfordrer til. Likevel lar ikke systemet deg fullstendig velge bort alder, høyde og kjønn som 

kriterier for hvem du får en god match med, uavhengig om man selv anser dette som viktig 

eller ikke. Det må likevel påpekes at man får et visst armslag der man kan definere graden av 

viktighet, noe mange av forumdeltakerne ikke var klar over. Dette kan selvsagt bidra til å 

gjøre den fysiske kroppen noe mindre viktig, men det vil fortsatt være tilstede både i Sukkers 

matchingsoftware og de grafiske utførelsene Sukkers medlemmer oppfordres til å bruke som 

et verktøy for å gjøre sine valg.  

I tilknytning til denne diskusjonen finnes det også deltakere som stiller spørsmål ved 

Sukkers tankegang om at ”like barn leker best” er det beste utgangspunktet for dannelsen av 

et forhold. Et medlem mener for eksempel at motsetninger tiltrekker hverandre, og at han/hun 

ikke nødvendigvis ønsker at Sukker skal ta dette valget for han/henne. Andre igjen etterlyser 

at selv om tesen om at likhet er det beste utgangspunktet for et forhold i utgangspunktet er 

akseptabelt, synes de det er feil at man ikke får tilgang til personer med matchtall under 70. 

Hva om en selv og drømmepartneren kun hadde matchtall 69, og derfor fant man han/henne 

aldri? Dette kan sees som en kommentar på Sukkers ønske om å regulere medlemmenes valg, 

der de etterlyser større frihet til å velge bort Sukkers anbefalinger dersom det skulle være 

ønskelig.  

 Denne type diskusjoner vitner om at mange av trekkene som ligger i Sukkers struktur 

ikke umiddelbart er tilgjengelige for medlemmene, og diskusjonene vitner om at dette var noe 

ikke alle var klar over. Gjennom dette eksemplifiserer medlemmene hvordan Sukkers 

matchteknologi ikke er en nøytral størrelse, men utformet på bakgrunn av oppfatninger ikke 

bare om hvordan ting er, men også hvordan de burde være. Diskusjonene reiser også 

spørsmålet om Sukkers rett til å ta slike valg på deres vegne. Flere steder ser vi eksempler på 

hvordan deltakerne motsetter seg dette, og etterlyser en større grad av frihet i matchsystemet.
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6.4.3. Absolutte krav – om å sortere bort vs å øke antall matcher 

Et annet tema som diskuteres på Sukkerforumet er hvorvidt et høyt antall matcher og mange 

besøkende er en fordel eller ikke. Noen mener at det har lite å si hvor mange matcher man 

faktisk har og hvor mange besøkende man har på profilen, og at et lite utvalg av aktuelle 

kandidater er langt bedre enn mange som ikke er det. Andre igjen mener man øker sjansen for 

å finne gode aktuelle kandidater når antallet matcher og besøkende på siden øker. Et annet 

poeng i debatten er at svært mange matcher og besøkende kan bidra til at man mister 

oversikten – man ser ikke de gode, potensielle partnerne i mengden av uaktuelle kandidater, 

og det blir samtidig vanskeligere for andre å få øye på en selv. Selve systemet legger opp til at 

man selv i en viss grad kan velge hva man ønsker. Gjennom absolutte krav og angitt viktighet 

kan man bidra til å snevre inn til spesifikke personer eller åpne opp for mange forskjellige 

typer personer. Medlemmene reflekterer også over hvordan dette kan reflekteres gjennom 

profilteksten. Noen anbefaler å ha en såpass spesifikk profiltekst og bilde at flertallet ikke vil 

være interessert, mens de som ”forstår” vil fenges av profilen. Dette er en mulig 

sorteringsmekanisme for å vinne interessen av de ”riktige” andre. Andre igjen mener vage 

profiler som kan appellere til mange er det beste alternativet, fordi man forholder seg åpen for 

kontakt med mange potensielle.  

 Denne debatten blir videre reflektert rundt i en diskusjonstråd som går mer direkte inn 

på bruken av matchsystemet for å enten snevre inn eller utvidet mulige potensielle kandidater. 

Denne diskusjonen tok opp spørsmålet om ønsket varighet på forhold og hvorvidt det kunne 

være fordelaktig å sette absolutte krav for å finne en som ønsket det samme som en selv. 

Meningene rundt dette var delte. Noen ønsket å bruke absolutte krav til å luke bort kandidater 

som ikke hadde til intensjon å se etter et livslangt forhold. Et medlem reflekterte over hvordan 

det å sette tallet 10 på skalaen også som en standard for personene han/hun matches med, 

riktignok ville føre til et mindre utvalg, men antakeligvis et utvalg som speilet hans/hennes 

ønskede kvaliteter i en partner og dermed ville være kvalitetsmessig bedre enn et større 

utvalg. Andre medlemmer igjen hadde bevisst satt 5 på spørsmålet, fordi de gjennom dette 

antok å få et større utvalg og dermed øke sine sjanser til å finne den rette gjennom kvantitet. I 

følge Gulliksens refleksjoner i intervjuet, bruker mange medlemmer en gjennomsnittlig 

tilnærming som en metode for å skaffe seg et høyt antall matcher. Kanskje er et stort utvalg 

målsetningen for de fleste? Likevel antyder denne og andre lignende diskusjoner at dette ikke 

nødvendigvis er et entydig fokus hos medlemmene. Noen ønsker snarere å snevre inn antallet 

potensielle kandidater. Dette kan sees i tråd med forskningen gjort av Churchill og Goodman, 

som har funnet at et høyt antall potensielle matcher kan virke overveldende og at det dermed 
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vil være vanskelig å skille mellom dem og sortere dem (Churchill og Goodman, 2008, s. 92). 

Dette viser hvordan medlemmene i praksis har muligheter til å bruke Sukkers matchsystem på 

ulike måter for å oppnå ulik effekt, og aktivt kan forhandle med strukturen for å oppnå det 

utvalget de selv ønsker, i tråd med diskusjonen i kapittel 5.9.1.  

 Likevel påpeker flere av forumdeltakerne hvordan det kan oppstå en rekke uheldige 

effekter ved bruk av absolutte krav, og at dette kan virke ekskluderende på mange som 

kanskje ville være gode, potensielle partnere. Disse stiller spørsmål ved å utelukke de som 

ikke er sikre på hva de ønsker, de som tolket spørsmålet på en annen måte eller tenkte ut i fra 

en annen strategi når de fylte ut personlighetsprofilen. Sett i lys av diskusjonen ovenfor 

angående tolkningsspørsmål i matchsystemet, ble det avklart at måten man tolket et spørsmål 

på, kunne variere fra person til person. På denne måten ser altså noen av forumdeltakerne at 

det å snevre inn antallet og typen personer man matches med gjennom absolutte krav 

personlighetsprofilen kan føre til at de som har tolket spørsmålene annerledes sorteres bort, 

selv om disse kanskje mente det samme. 

 

6.4.4. Sukkers regelverk som gjenstand for diskusjon 

Sukkers regelverk er i flere tråder gjenstand for diskusjon blant deltakerne på forumet. 

Spesielt to temaer har blitt tatt opp i den perioden jeg har undersøkt forumet; kriterier for 

sensur av bilder, og regler for hvorvidt man kan omtale andre nettdatingstjenester ved navn på 

Sukkers diskusjonsforum. I hovedsak reflekteres det over og utveksles erfaringer rundt det 

som omtales som Sukkers inkonsekvente oppfølgning av regelverket. 

 Regelverket for hvilke bilder man kan inkludere som en del av sin profil ser ut til å 

være noe uklart for deltakerne. Flere av deltakerne på forumet kan fortelle om å ha opplevd å 

få fjernet sine bilder fra profilen, uten at det bestandig er klart hva som er årsaken til dette. 

Sukker har på sine nettsider definert noen regler for hva slags bilder man tillater, og bilder 

som er redigert, forestiller andre personer/en selv som barn, er utydelige og bilder som ikke 

viser hele ansiktet er eksempler på bilder som ikke godkjennes. Likevel har flere medlemmer 

opplevd motstridende håndheving av regelverket. En deltaker melder for eksempel om å ha 

fått fjernet et bilde med solbriller, mens personen samtidig har sett flere andre profiler der 

solbrillebilder har blitt stående i lang tid. At mange ser lignende profilbilder som ens eget få 

bli stående mens et eget blir fjernet, ser ut til å skape forvirring rundt regelverket. Noen lufter 

også muligheten for at det er en kjønnsdimensjon inkludert i sensuren, men dette avvises ved 

at begge kjønn forteller historier om opplevd sensur. 
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 Flere uttrykker et ønske om en revidering av regelverket som gjorde det påbudt å ha 

profilbilde. Disse føler frustrasjon over at regelverket er såpass strengt for de som frivillig 

deler bilde mens det fortsatt er lov å ikke ha et profilbilde i det hele tatt. Samtidig virker det i 

stor grad som om medlemmene viser forståelse for at bildet skal forestille dem selv og ikke 

ønsker å åpne opp for bilder av fiktive karakterer og lignende. Flere påpeker at å se et bilde av 

kjæledyret eller personen som barn har liten relevans for en nettdatingstjeneste, der bildene 

for mange er avgjørende for interessen.  

 Hvorvidt det er lov å omtale konkurrerende nettdatingstjenester ved navn er en debatt 

som ser ut til å engasjere mange av forumdeltakerne. I første omgang påpeker 

forumdeltakerne noe uklarhet rundt hvorvidt dette faktisk står i regelverket eller ikke. I følge 

en deltaker står det i forumreglene at man bør unngå å omtale andre nettdatingstjenester, noe 

som ikke tilsier at det er forbudt. Likevel mener disse at Sukker ser ut til å håndheve dette 

som om det skulle være et forbud gjennom å fjerne innleggene. En deltaker melder blant 

annet om å ha fått sitt innlegg slettet etter å ha nevnt en annen nettdatingstjeneste. Flere steder 

har deltakerne merket seg at andre, lignende innlegg har blitt stående, til tross for at de 

oppfyller de kriteriene Sukker vanligvis ser ut til å bruke for at et innlegg bør sensureres. 

Noen deltakere bemerker at Sukkers ansatte selv ved flere anledninger har innledet til debatt 

ved å sammenligne sin egen tjeneste i forhold til andre tjenester. En av deltakerne påpeker 

også hvordan Sukker spesielt nevner andre tjenester i negative sammenhenger for å fremheve 

seg selv positivt. Dette synes å provosere flere av forumdeltakerne, da de opplever at reglene 

er uklare og at ulike regler gjelder i ulike situasjoner. I følge disse ser Sukker ut til å kunne 

snakke fritt om hva de selv ønsker, mens forumdeltakerne føler seg sensurert om de sier noe 

som kommer andre nettdatingstjenester til gode. Sukker selv forklarer i et innlegg at de velger 

å operere med disse reglene for å kunne opprettholde diskusjonsforumet. Der flere andre 

tjenester har valgt å slette sine forum nettopp fordi andre nettdatingstjenester ble omtalt 

positivt, har Sukker valgt å beholde sitt med noen forbehold. 

Diskusjonene som omhandler dette temaet, ser ut til å inneholde kritikk av Sukkers 

oppfattede uklare regelverk og deres manglende evne til å håndheve dette på en 

overensstemmende måte. Flere steder ser det ut til at deltakerne ønsker å ”arrestere” Sukker 

der de gjør glipper i en entydig håndheving av regelverket. I et tilfelle fantes det også en 

deltaker som stilte spørsmål ved den muligheten Sukker har til å sensurere forumet etter deres 

forgodtbefinnende. Dette kan brukes til å dreie forumets innhold i bestemte retninger, og gjør 

det aktuelle medlemmet tilbakeholden med å skrive positive ting om Sukker.  
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Diskusjonene omkring Sukkers regelverk kan være et uttrykk for deltakerne stiller 

spørsmål ved Sukkers måte å håndheve sitt reglement, der de tidvis reagerer negativt på 

Sukkers inngripen. I andre tilfeller søker de et strengere regelverk, eksemplifisert gjennom et 

ønske om påbud av profilbilder.  

 

6.4.5. Sukkers samhandling med medlemmene gjennom diskusjonsforumet 

Som nevnt tidligere, engasjerer tidvis Sukkers ansatte seg i forumdiskusjonene, enten 

gjennom å starte egne diskusjonstråder og innby til diskusjon, gjennom å oppklare 

misforståelser medlemmene har om systemet eller ved å sensurere upassende innlegg. I 

utvalget av diskusjonstråder jeg har arbeidet med, har Sukker selv startet to diskusjonstråder. 

Disse ser ut til å engasjere mange av forumdeltakerne, og har et stort antall kommentarer. 

 En slik diskusjon ser ut til å være startet på bakgrunn av en lignende diskusjonstråd 

som allerede var slettet da jeg gjorde innsamlingen av datamaterialet. Her ønsker Sukker å 

spesifisere at det ikke er anledning til å nevne andre nettdatingstjenester ved navn, men at de 

ønsker å fortsette diskusjonen. I dette innlegget kommenterer Sukker også på den noe 

negative tonen som preger forumet, og antyder at det i hovedsak er de som har en positiv 

innstilling til nettdating som ser ut til å lykkes. I motsetning antydes det at klaging på forumet 

sjelden er nøkkelen til suksess. Innlegget inviterer videre til å reflektere rundt tanker om 

nettdating som fenomen, og hvorvidt dets popularitet er på vei tilbake. Denne invitasjonen 

fører til at flere av deltakerne deler sine erfaringer og refleksjoner rundt nettdating generelt og 

rundt Sukker som tjeneste. Flere ser ut til å være enige om at positivitet kan være en nøkkel til 

suksess. En av deltakerne mener at å rette negativt fokus mot ”systemet” og ”de andre” er en 

tendens, og at man dermed ikke evner å se sine egne feil og mangler. Hvorvidt nettdating er 

på vei tilbake, ser det ikke ut til å eksistere en enighet om. Noen mener nettdating er på vei 

tilbake fordi brukerne får øynene opp for at det ikke fungerer, og at man sjelden finner den 

rette. Noen mener nettdating i utgangspunktet er lite velfungerende, men at det i mangelen av 

andre muligheter blir en av få hensiktsmessige muligheter å oppnå kontakt med andre 

mennesker på. Flere bemerker seg at den overfladiske kommunikasjonen som preger 

internettmediet er håpløst når det gjelder dannelsen av kjærlighetsrelasjoner, og at Sukker i 

hovedsak fungerer som et middel for å innlede kontakt. Noen anser utviklingen som skjer 

innenfor nettdating som noe positivt – når det stigmatiserende ved deltakelsen forsvinner, får 

man flere typer mennesker på nettdatingstjenestene og større sjanse for å lykkes. Andre igjen 
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ser denne utviklingen som noe negativt, og mimrer om tiden der de sosialt utstøtte fant et 

fellesskap gjennom nettdatingstjenester.  

Hvorvidt det faktisk er mange som lykkes med å finne kjærligheten på nettet, stiller 

mange spørsmål ved. På Sukker ser flere av deltakerne på forumet at mange av de samme 

medlemmene forblir medlemmer over lang tid, og etterlyser de som faktisk har funnet noen. 

En deltaker kan fortelle en historie om et vellykket opphold på Sukker som har ført til et 

forhold, dette blir anklaget for å være snikreklame fra Sukkers side. Deler av denne 

diskusjonen ser ut til å rette en kritisk stemme mot Sukker og Sukkers ansatte – flere stiller 

seg kritiske til Sukkers påstander, måten de har sensurert innlegg på og hvordan de lager 

regler mot å ytre seg om andre nettdatingstjenester.  

 Den andre diskusjonstråden startet av Sukker tar utgangspunkt i en ny lovgivning som 

fører til at også utenlandske bedrifter må betale mva av elektroniske tjenester solgt i Norge. 

Dette ser Sukker som noe positivt, da det blir likere konkurranseforhold med andre tjenester 

med base i utlandet. Her inviterer Sukker forumdeltakerne til å diskutere hvordan de opplever 

Sukker og deres markedsføringsstrategi i motsetning til andre nettdatingstjenester, som bruker 

mye økonomiske midler på reklame og ”redaksjonelt innhold” hos sine samarbeidspartnere. 

Diskusjonen viser at mange av forumdeltakerne har lagt merke til andre nettdatingstjenesters 

annonsering, men flere mener at de ikke umiddelbart reagerer negativt på dette. Mange ser 

derimot ut til å reagere negativt på det de oppfatter som ”skadefryd” hos Sukkers side ovenfor 

andre tjenester. Flere steder reagerer også medlemmene på at Sukker har gått bort fra regelen 

om at det ikke er lov å diskutere andre tjenester på diskusjonsforumet.  

 Disse diskusjonene bærer preg av å være i opposisjon til Sukkers ledelse, der 

deltakerne søker å påpeke de gangene Sukker opptrer ”dobbeltmoralsk” eller på måter som 

fremstår usympatiske for forumdeltakerne. Mens de tidligere diskusjonene har fokusert på 

hvordan medlemmene reflekterer over Sukkers struktur seg i mellom, og søker å forhandle 

med teknologien for å oppnå de bruksmulighetene de selv ønsker, viser disse diskusjonene 

hvordan forumdeltakerne også forhandler direkte med Sukkers ledelse gjennom 

diskusjonsforumet. Diskusjonene vitner også om hvordan Sukker selv bruker forumet til å 

kommunisere med sine medlemmer og få innspill og refleksjoner fra dem på deres praksis.   
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6.5. Avsluttende tanker 

Diskusjonene jeg har gjort rede for og diskutert ovenfor, vitner om at deltakerne på forumet 

refleksivt forhandler både om Sukkers struktur, sin egen rolle innenfor nettdatingstjenesten og 

hvordan man praktisk bruker tjenesten. Av diskusjonene fremgår det at kunnskap om hvordan 

Sukker er bygget opp og fungerer kan være avgjørende for hvordan man bruker tjenesten og 

gjøre det beste valget for seg. I noen tilfeller kan det tyde på at det er lettvint å legge 

”skylden” på at ting ikke fungerer optimalt på nettdatingstjenesten fremfor egen bruk av den. 

Dette kan ha med å gjøre at medlemmene ikke umiddelbart er klar over den muligheten de 

selv har til å påvirke matchsystemet og definere hvorvidt noe skal være av stor betydning eller 

ikke. For å refleksivt kunne forhandle med teknologien om å oppnå ønsket effekt, krever dette 

at man er opplyst av de ulike effektene av valgene man tar. Denne kunnskapen kan Sukkers 

diskusjonsforum være en kilde til.  

 Flere av diskusjonene i utvalget bærer preg av at mange av deltakerne er skuffet over 

at de ikke får så mange henvendelser som de hadde håpet på, enda ikke har funnet en partner 

og at systemet ikke fungerer optimalt for å treffe noen. Dette kan muligens sees i 

sammenheng med de forventningene deltakerne har til nettdatingstjenesten. Churchill og 

Goodman har argumentert for at nettdatingstjenesten ofte gir inntrykk av at deltakelse skal 

være en enkel og lineær prosess som starter med registrering og ender med et 

kjærlighetsforhold (Churchill og Goodman, 2008, s. 89-90). Kanskje kan en slik forventning 

også være til stede blant Sukkers medlemmer. Riktignok sier Sukker på sine nettsider at de 

ikke opererer med noen ”kjærlighetsgaranti”, men bedyrer samtidig hvordan bruken av 

tjenesten kan effektivisere søket etter en partner dersom man bruker tjenesten på den 

anbefalte måten. De forumdeltakerne som enda ikke har lykkes med å finne en partner, 

opplever kanskje at de forventningene de hadde ikke har blitt møtt. Dette kan tenkes å være 

en av årsakene til deres noen ganger kritiske refleksjoner rundt Sukkers struktur. 

  

 

 

 

 

 

 

 



	   91	  

7. KONKLUSJON 

Dette kapittelet vil besvare de to problemstillingene jeg introduserte innledningsvis og belyse 

de hovedfunnene jeg gjorde i de to forestående kapitlene. Jeg vil også vie plass til noen 

avsluttende tanker rundt forskningsarbeidets kvalitet og diskutere utfallet av oppgaven dersom 

NSD hadde gitt meg tillatelse til å gjøre intervjuer. Til sist vil jeg kommentere hvilken 

nytteverdi denne oppgaven kan ha for forskningsfeltet, og peke ut retninger for videre 

forskning. 

 

7.1. Diskusjon av oppgavens funn 

Kapittel 5 har, i tråd med oppgavens første problemstilling, tatt sikte på å kartlegge de 

mulighetene og føringene i Sukkers struktur som ligger til grunn for medlemmenes bruk. Jeg 

fant at medlemmene hadde en rekke muligheter til å bruke nettdatingstjenesten på måter som 

passet til sitt bruk. Gjennom ulike mulige tilnærmingsmåter ved besvarelse av 

personlighetsprofilen, kan man oppnå ulike sammensetninger av matcher. Gjennom dette kan 

man velge å svare generelt slik at man passer til mange, eller søke å snevre inn for å 

spesifisere de matchene man anbefales. Man har muligheten til å angi viktigheten av at noen 

matcher på samme område, for slik enten å luke bort de som ikke har likhetstrekk eller åpne 

opp for forskjeller. Sukkers system gir også sine medlemmer muligheten til å forandre denne 

jevnlig, slik at man får en reell mulighet til å utforske hvordan ulike svarsammensetninger kan 

virke inn på matchene. Videre har medlemmene gjennom flere ulike verktøy mulighet til å 

skape en selvpresentasjon via sin personlige profil. Gjennom kombinasjonen av bilder, 

egenproduserte tekster, hurtigsvarsfakta og den virtuelle leiligheten i Sukkerbyen kan 

medlemmene sette sammen sin selvpresentasjon på ulike måter, der man har valgmuligheten 

til å velge hva man vil fylle ut eller ikke fylle ut. Videre tilbyr Sukker sine medlemmer 

muligheten til å velge det medlemskapet som passer best til deres behov og ønsker, som igjen 

påvirker de mulighetene de har til å se andre medlemmers profiler og kommunisere med 

andre medlemmer. Til tross for at jeg fant at medlemmene hadde en rekke muligheter for 

hvordan de kunne bruke nettdatingstjenesten ved hjelp av de ulike verktøyene tilgjengelig, 

fant jeg også at det lå flere føringer i Sukkers struktur som søker å påvirke hvordan 

medlemmene bruker tjenesten. I form av oppfordringer og tips på nettsidene har Sukker 

konstruert en foreslått bruksmåte for hvordan man mest effektivt bruker tjenesten. Man 

oppfordres for det første til å svare ”ærlig” når man fyller ut personlighetsprofilen, som best 

gjøres ved å vise forskjellige sider av seg selv gjennom variasjon i skalafordelingen på 
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spørsmålene. For det andre bør man ikke utelukke for mange av sine matcher gjennom 

absolutte krav. For det tredje oppfordres man til å fylle ut den personlige profilen man har til 

rådighet og laste opp et profilbilde. Sukker oppfordrer også til å bli betalende medlem – på 

denne måten får man muligheten til å kommunisere med langt flere av nettstedets 

medlemmer, noe som genererer økt kommunikasjon, samt at man får økt profilering på siden. 

Disse anbefalingene er langt på vei understreket i den teknologiske utformingen. De som 

besvarer personlighetstesten i tråd med det anbefalte, belønnes med en forhøyning av 

matchtallet med andre medlemmer, og blir beskrevet i matchhoroskopet som ”annerledes og 

ærlig”, noe som kan sees å ha en positiv klang. Motsatt vil matchhoroskopet til en som har 

svart gjennomsnittlig antyde at dette kan være gjort for å oppnå et høyt antall matcher. 

Dersom man velger å inkludere mange absolutte krav i sin besvarelse, vil resultatet bli svært 

få matcher, og omvendt. Videre har de som har fylt ut hurtigsvarsfaktaene på profilteksten, 

lastet opp et profilbilde eller betalt for tjenesten lettere kunne finnes ved spesifikke søk 

innenfor matchlisten. Jeg har også diskutert hvordan Sukkers regelverk og deres aktive rolle 

innen sensur kan medvirke til å styre medlemmenes bruk i bestemte retninger – noen 

handlinger og selvpresentasjoner vil medføre konsekvenser, og bør derfor unngås. Likevel er 

ikke disse føringene kun velmenende tips, de er også en forutsetning for at 

nettdatingstjenestens funksjonalitet kan opprettholdes. Matchsystemet er basert på at noen må 

definere seg selv utenom gjennomsnittet, ellers vil alle passe til alle og effekten av å i det hele 

tatt ha et matchsystem kollapse. Undersøkelsen viser også hvordan det finnes føringer i 

matchsystemet som til en viss grad kan forhandles med, men ikke umiddelbart velges kan 

bort. Dette kommer særlig til uttrykk i form av fysiske kjennetegn; matcher skjer kun mellom 

personer av motsatt kjønn; matchberegningen tar hensyn til medlemmenes alder og prioriterer 

at eldre menn matches til yngre kvinner; og matchberegningen tar hensyn til at likhet i høyde 

er å foretrekke. Også tesen om at ”like barn leker best” kan ikke medlemmene velge å løsrive 

seg fra når de matches med andre medlemmer. Selv om fordelingen av kjønn også har sin 

årsak i tilgjengelig datakraft og markedshensyn, ser dette i hovedsak ut til å være begrunnet ut 

i fra Sukkers normative synspunkter om hvem som passer best sammen.  

 Analysen av diskusjonsforumet i kapittel 6 har bidratt til å kaste lys over oppgavens 

andre problemstilling, som fokuserer på hvordan medlemmene reflekterer over 

nettdatingstjenestens struktur, sin egen rolle som aktører i nettdatingstjenesten og den faktiske 

bruken av denne. Analysen viste at noen medlemmer bruker Sukkers diskusjonsforum aktivt 

for å oppklare spørsmål rundt tjenestens funksjonalitet og hvordan den er bygget opp. Den 

kunnskapen de opparbeider seg gjennom slike diskusjoner kan ha ulike funksjoner; den kan 
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oppklare praktiske bruksområder som er relevant for medlemmenes bruk av siden, og den kan 

fungere som bakgrunn for medlemmenes refleksive forhandling rundt Sukkers strukturelle 

oppbygging.  

 Videre har analysen belyst hvordan medlemmene bruker diskusjonsforumet til å 

forhandle om sin egen rolle på nettstedet gjennom diskusjoner rundt egen og andres 

selvpresentasjon innenfor Sukkers rammer. Diskusjonene ga inntrykk av at det var særlig 

noen områder som opptar forumdeltakerne; hvilke trender som eksisterer innenfor måten 

medlemmer skaper sin selvpresentasjon, hva som anses å være den beste strategien for å selv 

kunne skape en vellykket selvpresentasjon og hvordan man gjennom de tilgjengelige verktøy 

kan fremstå autentisk. Forumdeltakerne reflekterer over de mange likhetstrekkene som går 

igjen på Sukkermedlemmenes profiler, og anser at en standard for profilutformingen ser ut til 

å inneholde både en fremstilling av seg selv som blid og positiv, og et fokus på en aktiv 

livsstil preget av sportslige prestasjoner og et aktivt reiseliv. Oppfattelsen ser ut til å være at i 

jakten på å fremstå unike og spesielle, sverger mange til de samme strategiene, som fører til at 

dette blir et standardisert uttrykk. Forumdeltakerne diskuterer flere steder hva som ser ut til å 

være den beste strategien for en vellykket selvpresentasjon. I hovedsak ser fokuset ut til å 

være på hvordan man unngår disse standarduttrykkene for å skape noe eget som også fremstår 

autentisk. Deltakerne på forumet peker på at de beste midlene man har tilgjengelig for å gjøre 

dette er bilder, egenproduserte tekster og meldinger med andre medlemmer. Flere av forumets 

diskusjoner omhandlet også viktigheten av å inkludere et profilbilde. Dette kan anses som et 

tegn på autentisitet og at man er den man utgir seg for. Motsatt vil et medlem uten profilbilde 

møte skepsis mot sin hensikt med å utelate dette.  

 Analysen ga også et innblikk i hvordan deltakerne av forumet aktivt forhandler med 

Sukkers strukturelle oppbygging. I flere av diskusjonene fant jeg eksempler på hvordan 

forumdeltakerne ikke nødvendigvis var enige i Sukkers definisjoner om for eksempel hva som 

er gjennomsnittlig, hva spørsmålene i personlighetsprofilen betyr eller hvordan man skal 

definere seg innenfor bestemte kategorier - og stilte spørsmål ved hvorvidt disse kunne tolkes 

alternativt. Flere av diskusjonsforumets deltakere stilte også spørsmål ved den måten Sukker 

har tatt et normativt utgangspunkt når de utregner sine matcher. Medlemmene antyder at dette 

er basert på hvordan Sukkers ansatte mener ting bør være, og motsetter seg tidvis denne 

definisjonsmakten. Flere ser ut til å oppleve at denne er ”pakket inn” i systemet og ikke er noe 

man umiddelbart er klar over. Det ble også stilt spørsmål både ved innholdet i Sukkers 

regelverk og Sukkers evne til å håndheve dette på en upartisk måte. Gjennom denne typen 

diskusjoner reiser forumdeltakerne kritiske spørsmål om bakenforliggende trekk i Sukkers 
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struktur. Analysen viser også hvordan noen av forumets deltakere aktivt forhandler med 

Sukkers struktur gjennom å bruke systemet på andre måter enn det anbefalte. Et eksempel på 

dette er hvordan det å utelate profilbilde kan være en strategi for å styre rekkefølgen man 

utfolder sin selvpresentasjon på. Et annet eksempel fant jeg blant medlemmer som aktivt 

brukte absolutte krav som en del av sin personlighetsprofil, til tross for at dette sorterer bort 

store deler av matchene. Diskusjonsforumet viste også eksempler på at forumets deltakere 

ikke kun forhandler med strukturen gjennom refleksjon og manipulering av teknologien – de 

forhandler også direkte med Sukkers ansatte gjennom diskusjonsforumet.   

I besvarelsen av problemstillingene har jeg sett noen trekk som særlig ser ut til å være 

gjeldende på nettdatingstjenesten Sukker. Både nettdatingstjenestens oppbygging og 

medlemmenes refleksjoner antyder at det som er lite gjennomsnittlig og ”annerledes” er å 

foretrekke fremfor det gjennomsnittlige og det generiske. Sukkers matchsystem er avhengig 

av at medlemmene definerer seg selv utenom det gjennomsnittlige for i det hele tatt å kunne 

fungere effektivt, og belønner de medlemmene som bruker tjenesten på denne anbefalte 

måten. I flere av diskusjonstrådene i utvalget bruker deltakerne forumet til å diskutere det 

standardiserte uttrykket de finner i mange profiler, og ser ut til å foretrekke selvpresentasjoner 

som skiller seg fra dette uttrykket. Dette oppfattes både som et uttrykk for at man er i stand til 

å være kreativ rundt selvpresentasjonsprosessen, og som et tegn på autentisitet. Det kan være 

flere årsaker til hvorfor det som er annerledes kan sees å være så høyt verdsatt. Innenfor den 

teknologiske rammen matchsystemet opererer innenfor, er det en nødvendighet for at 

matchberegningen skal fungere hensiktsmessig med tanke på å sortere bort ”uaktuelle” 

kandidater. For forumdeltakernes del, mener jeg dette kan sees i sammenheng med det faktum 

at nettdatingstjenesten har et stort antall medlemmer, der hvert enkelt medlem har et stort 

antall matcher. Gjennom å besøke mange profiler får man et inntrykk av profilenes ”språk” 

(Churchill og Goodman, 2008, s. 92), eller hvordan man vanligvis formidler seg selv gjennom 

slike ferdigdefinerte profiler. Churchill og Goodman har beskrevet hvordan denne 

kjennskapen kan gjøre det lettere å vurdere personen bak profilens validitet (Churchill og 

Goodman, 2008, s. 92). Jeg vil argumentere for at en slik opparbeidet kunnskap også kan 

brukes til å aktivt ”luke ut” den informasjonen flertallet inkluderer, for å i større grad kunne 

fokusere på det som skiller akkurat denne profilen ut fra de tusenvis av andre profilene. På en 

nettdatingstjeneste med begrensede muligheter for å skape en detaljert selvpresentasjon, får 

man begrensede signaler for å vurdere hvorvidt det enkelte medlemmet kan være en potensiell 

partner eller ikke. Dette kan føre til at de signalene som faktisk avviker fra det 

gjennomsnittlige får større fokus. Det fremgår av diskusjonsforumet at mange av dets 
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deltakere sitter på kunnskap om hvordan profilene utformes, og dermed er i stand til å gjøre 

en slik vurdering. Å gjøre en slik vurdering vil derfor være vanskelig for nyere medlemmer 

som ikke i like stor grad er kjent med profilenes ”språk”. 

 En annen tendens diskusjonene ovenfor viser til, er at kroppen i stor grad er tilstede på 

nettdatingstjenesten. Til tross for den internettmedierte konteksten, ser man ikke ut til å kunne 

løsrive seg fra sin fysiske kropp. Den er med oss fra det punktet man registrerer en profil på 

siden, og er en viktig del av hvordan matchene beregnes. På siden oppfordres medlemmene 

stadig til å beskrive sine kropper, både gjennom bilder, tekst og å definere seg i kategorier for 

kroppsfasong. Dette kan også være en viktig del av hvordan matchsøket gjøres. Analysen av 

diskusjonsforumet kastet blikk over en hvor viktig del bildene faktisk er for deltakelsen og 

suksessen på Sukker. Medlemmene bruker bilder som en garanti for at personen faktisk 

eksisteres, og anses som et tegn på autentisitet. At fysisk fremtoning kan ha en avgjørende 

effekt på suksessen hos det motsatte kjønn, er riktignok ikke noe nytt for nettdating, men noe 

som også eksisterer i høyeste grad i den fysiske verden. Det kan likevel være interessant å 

diskutere betydningen av dette funnet. Jeg vil argumentere for at dette kan sees i sammenheng 

med diskusjonen om oppløsningen av skillet mellom offline og online i kapittel 3.1.2, og det 

som er omtalt som embodiment i kapittel 3.6. At medlemmene i så stor grad blir nødt til å 

inkludere sin fysiske kropp på nettdatingstjenesten, kan si noe om hvordan man både forstår 

seg selv ut i fra denne og tar den med seg selv om man inntrer i en internettmediert kontekst. 

Gjennom å inkludere den fysiske kroppen, tar man med seg det som tradisjonelt har vært 

ansett som offline i en online setting. Slik bidrar ikke bare nettdating til å føre noe online 

tilbake i en offline setting gjennom å benytte den internettmedierte kommunikasjonen som et 

middel for å oppnå en ansikt-til-ansikt-relasjon – det fungerer også motsatt. Samlet sett er 

nettdating og tjenestene som formidler dette et godt eksempel på hvordan skillene mellom 

online og offline stadig forskyves og gradvis viskes ut.  

 Diskusjonene ovenfor har også vist et opposisjonelt forhold mellom Sukkers ledelse 

og deltakerne på forumet. Gulliksen har omtalt forumdeltakerne som i hovedsak negative 

fordi de selv ikke har lykkes på tjenesten. Motsatt har jeg sett hvordan forumets deltakere 

tidvis er negative til Sukkers innflytelse og definisjonsmakt på nettstedet, og søker å 

”arrestere” Sukkers ansatte der de anser at disse ikke opptrer i samsvar med det regelverket de 

har laget for medlemmene. I noen tilfeller kan de tingene forumdeltakerne motsetter seg være 

grunnet i misforståelser ved at de selv ikke er klar over den påvirkningskraften de selv har på 

matchsystemet. Til tross for at forumet tidvis er preget av negativitet, anser jeg ikke 

nødvendigvis dette som dets hovedbruksområde. Kritiske betraktninger kan anses å være 
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negative, men kan også være et tegn på refleksive aktører som søker å forhandle med 

strukturen rundt seg for å oppnå forbedringer.  

 

7.2. Avsluttende refleksjoner rundt forskningsarbeidets kvalitet 

I forhold til studiens validitet, mener jeg at jeg har valgt et datamateriale og metodiske 

tilnærminger som har vært godt egnet til å svare på problemstillingen. Egne observasjoner og 

intervju med Gulliksen har gjort meg i stand til å kartlegge muligheter og føringer i Sukkers 

oppbygging og funksjonalitet på en tilfredsstillende måte. Analysen av diskusjonsforumet 

bidro til å gi innblikk i hvordan medlemmene reflekterer over Sukkers struktur, sin egen rolle 

som aktører og hvordan de faktisk bruker tjenesten. Jeg vil også argumentere for at studien er 

reliabel. Innsamlingen av datamateriale har vært gjort på en systematisk måte med på forhånd 

utarbeidede definisjoner på hva som var å regne som datamateriale og hva som skulle 

utelates, og datamaterialet har vært behandlet i et analyseprogram for kvalitative studier. 

Denne oppgaven har viet plass til å redegjøre for prosessen med forberedelser, datainnsamling 

og analyse, noe som muliggjør det for andre forskere å gjennomføre et lignende prosjekt. 

Dersom oppgavens omfang hadde tillatt det, kunne det vært interessant å gå tilbake til 

diskusjonsforumet for en andre datainnsamling. Dette kunne gitt et innblikk i hvorvidt noen 

av de trekkene jeg fant i mitt datamateriale også var gjeldende ved en senere anledning.  

 Som diskutert i kapittel 4.4., egner ikke studien seg til generalisering verken for 

Sukker som helhet eller for diskusjonsforumet på bakgrunn av den metoden som er benyttet. 

Studien kan heller ikke generaliseres videre til å gjelde andre nettdatingstjenester. Denne 

oppgaven har kun fokusert på ett case, noe som tilsier at jeg ikke kan si noe om andre 

tjenester. I og med at det ikke er gjort noen lignende undersøkelse av andre 

nettdatingstjenester som kan minne om Sukker, har jeg heller ikke hatt grunnlag for å gjøre 

noen sammenligning. Det vil være rimelig å anta at også andre nettdatingstjenester har visse 

muligheter og føringer inkludert i sin struktur, men hvordan dette eventuelt er bygget opp, kan 

ikke belyses ut i fra denne studien. Den kan riktignok danne et sammenligningsgrunnlag for 

lignende case-studier i fremtiden, som eventuelt kan gjøre forsøk på generalisering på 

bakgrunn av dette.  

Det kan være interessant å stille spørsmålet om hvordan utfallet av undersøkelsen ville 

vært dersom NSD også hadde gitt tillatelse til å gjennomføre intervjuer med nettstedets 

medlemmer. Det tilgjengelige datamateriale la betydelige føringer på hva slags 

problemstilling som var aktuelt, og denne ble utformet deretter. Ved å kunne snakke direkte 
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med noen av medlemmene, kunne problemstillingen fokusert mer på den faktiske bruken av 

Sukker. Intervjuer ville åpnet for spørsmål om hvordan medlemmene faktisk bruker tjenesten 

og deres direkte refleksjoner knyttet til dette. Det ville også vært mulig å se på hvordan de 

faktisk utøvde en selvpresentasjon og tankene bak dette. Ved kjennskap til informantens 

kjønn, kunne det også være mulig å sammenlignet eventuelle kjønnsforskjeller i den 

informasjonen de ga. Det er mulig en undersøkelse basert på intervjuer ville generert en annen 

type funn. For det første tror jeg den aktive refleksjonen knyttet til Sukkers struktur er noe 

som er typisk for diskusjonsforumet, og det er ikke sikkert det gjengse Sukkermedlem i like 

stor grad bruker tid på å gjøre seg kjent med Sukkers struktur og stiller kritiske spørsmål ved 

denne. For det andre kan det godt tenkes at disse har andre syn på selvpresentasjon og de 

trendene som eventuelt finner sted på nettstedet. Kanskje kunne et datamateriale bestående av 

intervjuer med et mer tilfeldig utvalg av Sukkers medlemmer gitt anledning til å si noe mer 

generelt om Sukkers medlemsmasse, og ikke bare begrenset dette til en mindre gruppe 

forumdeltakere.  

 

7.3. Forskningsarbeidets nytteverdi og veien videre 

Dette forskningsarbeidet kan for det første ha nytteverdi fordi den detaljert belyser noen av de 

utfordringene knyttet til å drive forskning på internett. Denne oppgaven har vist at det ikke 

bestandig eksisterer enighet rundt hva etisk forskning på internett består av, og at skillene 

mellom det som kan anses som åpent og privat kan være glidende og forstås på ulike måter. 

For andre som ønsker å gjøre en lignende type studie, kan dette arbeidet være relevant fordi 

den belyser prosessen man må gjennom og hvilke utfordringer man potensielt kan treffe på. I 

den forbindelse vil jeg etterlyse større fokus på internettforskning og de etiske utfordringene 

knyttet til dette som en del av de metodiske forberedelsene på studiet i medievitenskap.  

 For det andre har dette arbeidet satt fokus på hvordan muligheter og føringer innen 

nettdatingstjenestens struktur søker å innvirke på medlemmenes bruk, og hvordan 

medlemmene igjen aktivt forhandler med dette. Gjennom å inkludere nettdatingstjenestens 

oppbygging som et grunnleggende premiss for medlemmenes bruk, tror jeg man kan oppnå 

nye innspill på hvordan nettdatingstjenester brukes og hva som ligger til grunn for at nettopp 

de relasjonene som oppstår gjør det. Siden både det spesifikke caset og problemstillingens 

fokus er noe det er gjort lite forskning på, kan dette forskningsarbeidet sees å danne et 

grunnlag for videre forskning. 
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 For videre forskning kunne det være interessant å gjøre intervjuer med Sukkers 

medlemmer for å få et inntrykk av hvorvidt mine funn var spesifikke for diskusjonsforumet, 

eller om disse gikk igjen også blant medlemmer som ikke deltok aktivt på sidens forum. Det 

kunne også vært interessant å se på hvordan tidligere medlemmer som hadde lykkes på siden 

oppfattet Sukker. Å gjøre lignende undersøkelser av andre nettdatingstjenester kunne også 

være av interesse – gjennom dette kunne man fått et sammenligningsgrunnlag som kunne si 

noe om hvorvidt funnene var spesifikt for Sukker eller var til stede også på andre 

nettdatingstjenester. 

 At denne oppgaven er klausulert, kan riktignok by på en utfordring for hvordan dette 

arbeidet kan benyttes i videre forskning. Det vil være begrenset tilgang til og innsyn i 

oppgaven, og den vil ikke ligge elektronisk tilgjengelig. I løpet av klausuleringsperioden er 

man også nødt til å be om tillatelse for å kunne benytte denne i andre forskningsarbeid. En 

konsekvens av dette kan dessverre være at mange aldri får kjennskap til arbeidet som er gjort i 

denne oppgaven, og at terskelen for å benytte dette videre blir høyere. 
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Vedlegg 1: Kvittering på melding om behandling av personopplysninger 
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Vedlegg 2: Prosjektvurdering - Kommentar 
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Vedlegg 3: Intervjuguide, Morten Gulliksen 

 

Statistiske fakta 

- Hvor mange medlemmer har siden nå? 
- Hvordan er disse fordelt mellom kjønn? Alder? 
- Antall betalende medlemmer på de ulike medlemskapene/ikke betalende medlemmer? 
- Hvor mange av medlemmene har lastet opp et profilbilde? 

 
Bakgrunn 

- Motivasjonen/utgangspunktet for å lage nettopp denne siden? 
- Hvordan startet det? 
- Vekst i medlemstall? 

 
Matchsystemet 

- Hvordan fungerer matchsystemet? 
- Hvilke tanker ligger til grunn for utformingen av det? 

o Tanker om likhet? 
o Hvilke forskjeller er det som teller positivt? 
o Å svare gjennomsnittlig vs det å svare i ytterkant? 
o Andre trekk som ligger i dette systemet? 

 Jeg har forstått det slik at høyde og alder har en innvirkning, hvordan er 
dette lagt opp? 
 

- Det er lagt opp til at man kan endre personlighetstesten sin relativt ofte, hvilke tanker 
ligger til grunn for dette?   

o Slik jeg forstår, er det lagt inn en begrensning for hvor ofte man kan endre 
svarene sine – hva er årsaken til dette? Mange som spekulerer i matchtall? 

 
Medlemmenes bruk av siden 

- Har du noe inntrykk av hvordan medlemmene bruker siden? 
o Hvordan orienterer de seg blant de andre medlemmene? 
o Antall meldinger sendt? Hvem initierer kontakt? 
o Matchtre og utfyllende tekst – hvorfor vises dette? Hvordan er det tenkt at 

medlemmene skal bruke dette? 
 

- De ulike delene av profilen – tanker om hvorfor de ulike tingene er med? 
 

- Har du noe inntrykk av hvor mange som faktisk finner seg partner her?  
o Hvor lenge er folk vanligvis medlem? 
o Noen kjønnsforskjeller på dette? 
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Sukkers rolle som handlende aktør 

- Hvordan viser Sukker seg som handlende aktør på nettstedet? 
o I form av innlegg på forum og moderering av forumposter? 
o Sensurering av bilder og falske profiler? 
o Andre ganger Sukker er synlig/til stede? 

 
- Er det mange som opererer utenfor regelverket?   /   Problemer med falske profiler? 

 
Sukkerfester 

- Kan du fortelle om konseptet med Sukkerfestene? 
- Kjønnsfordeling/alderssegment på disse festene? 
- Respons fra medlemmer, er det vellykket (i betydningen at folk treffer noen)? 
- Andre planer om arrangementer i den fysiske verden? 

 
Nettstedets utvikling og fremtidsplaner 

- Hvilke endringer/utvidelser har blitt gjort underveis mens nettstedet har eksistert? 
- Dere har nylig kommet med et nytt tilskudd i form av Sukkerbyen, hvordan har 

responsen vært på dette?  
o Tankene bak dette? 
o Hvordan er det tiltenkt å brukes? 

 

- Har dere noen nye planer for hvordan Sukker skal utvikle seg? 
o Nye funksjoner osv? 
o Har dere vurdert å gi brukerne hjelp til utforming av profil? 
o Det har vært en del diskusjoner på forum/spør eksperten med muligheter for å 

også åpne for homofile/biseksuelle relasjoner, hvordan stiller dere dere til 
dette? 

 
Diskusjonsforum 

- Er det mange som bruker diskusjonsforumet? 
- Har du noe inntrykk om hvem disse er? Går de samme brukerne igjen over lengre tid? 

 
Markedsføringstrategi 

- Hvordan tror du dere har blitt det største nettdatingsamfunnet i Norge? 
- Markedsføring uten reklame? 
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Vedlegg 4: Spørsmål i matchsystemet 

 

Fremtid  -  Sørger for at dere har en fremtid sammen 
Ønsket varighet på forhold Vil du ha barn/evt. flere barn 
Hvor mange år er det til du vil ha barn  

 
Interesser  -  Hvis du vil gjøre det du liker sammen med kjæresten din 

Trening Leseglad 
TV- og filmtitting [mengde] Matglad/matfokus 
Friluftsmenneske Reiseglad 
Samfunnsinteressert Naturvitenskaplig 
Urban Kaféliv 
Uteliv  

 
Persontype  -  Hjelper deg å finne en som matcher din persontype 

Emosjonell Erfaringssøkende 
Materialistisk Selvtillit (i forhold til andre) 
Orden og ryddighet Kreativ 
Kunstnerisk Filosofisk og undrende 
Nysgjerrig og interessert Høytidelig og korrekt 
Faktaorientering Beslutningsevne 
Selvrespekt/integritet Problemorientering 

 
Hodebry  -  For at dere skal følge hverandres tanker i passe tempo 

Antall år utdannelse inkl. videregående Kunnskap 
Klokhet Intelligens (IQ i tradisjonell forstand) 
Sosial intelligens Emosjonell intelligens 

 
Stabilitet  -  Reduserer sannsynligheten for at dere skal krangle 

Konfliktsøking Bestemthet 
Frittalenhet Sjalusi 
Dømmende Ambisjoner 
Selvrealisering  
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Mellom-menneskelig  -  Gir et rikt samspill mellom dere 

Humor Familiekjær 
Religiøsitet Kosete og varm 
Krenkbarhet Forsiktighet 
Ansvarsfølelse Selvhevdelse 
Åpenhet  

 
Forhold-praktisk  -  Sørger for at forholdets praktiske ting er ivaretatt 

Kostholdsbevisst God økonomi 
Pengeforbruk (relativt din alder) Planlegging 
Hastighet på kommunikasjon Sosialiseringsgrad 
Romantisk Intensitet på forholdet 

 
Roller og sexualitet  -  God sex og trygghet kan alle få med den riktige 

Flørtete/frihet med andre under forholdet Sexlysten 
Pornografibruk/ekstern opphisselse i forhold Seksuelltleken 
Mål- eller nytelsesorientert Utfordrende klesstil 
Frigjorthet  

 
Ytre ting  -  For noen viktig. Andre tar det mer avslappet 

Motebevisst Røyk 
Alkoholkonsum Aktivitetsnivå/gjøremål 
Utseende, utstråling og fremtoning 
(attraktivitet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: http://sukker.no/matchsystem.html 


