
	  
	  

Sanningen	  om	  Alla	  hjärtans	  dag:	  en	  erotikdödare	  

33	  %	  av	  svenskarna	  kan	  inte	  komma	  ihåg	  att	  de	  någonsin	  haft	  sex	  på	  Alla	  
hjärtans	  dag	  

	  
Alla	  hjärtans	  dag	  ska	  vara	  den	  mest	  romantiska	  dagen	  på	  året:	  då	  hittar	  par	  tid	  för	  varandra,	  går	  ut	  på	  
restaurang,	  ger	  presenter	  och	  hoppas	  på	  en	  sexig	  och	  romantisk	  avslutning	  på	  kvällen.	  Men	  blir	  det	  
verkligen	  mer	  ”action”	  i	  sängkammaren	  just	  den	  dag?	  Casualdejtingssajten	  C-‐dates	  senaste	  
undersökning*	  ger	  överraskande	  resultat	  som	  avslöjar	  att	  Alla	  hjärtans	  dag	  i	  verkligheten	  är	  en	  
erotikdödare.	  

På	  Alla	  hjärtans	  dag	  firar	  kärleksparen	  sin	  kärlek	  genom	  att	  finna	  den	  kvalitetstid	  tillsammans	  som	  
annars	  lätt	  prioriteras	  bort	  i	  vardagslivet.	  Men	  vad	  gör	  man	  egentligen	  under	  denna	  dag?	  Enligt	  en	  ny	  
undersökning	  från	  C-‐date,	  verkar	  det	  som	  att	  Alla	  hjärtans	  dag	  inte	  resulterar	  i	  mer	  sex	  än	  vanligt.	  
Resultaten	  visar	  att	  hela	  33	  %	  av	  svenskarna	  inte	  kan	  komma	  ihåg	  att	  de	  någonsin	  haft	  sex	  på	  Alla	  
hjärtans	  dag	  och	  42	  %	  svarade	  att	  det	  kan	  ha	  hänt	  en	  eller	  två	  gånger.	  	  

Vi	  svenskar	  kan	  i	  alla	  fall	  trösta	  oss	  med	  att	  vårt	  grannland	  Norge	  har	  det	  värre	  då	  hela	  40	  %	  av	  
norrmännen	  svarade	  att	  de	  inte	  kan	  komma	  ihåg	  att	  de	  haft	  sex	  på	  Alla	  hjärtans	  dag.	  

-‐ ”Först	  blev	  vi	  överraskade	  av	  dessa	  resultat	  i	  och	  med	  att	  Alla	  hjärtans	  dag	  har	  blivit	  så	  populärt	  
att	  fira	  under	  de	  senaste	  åren,	  men	  vi	  kan	  även	  konstatera	  att	  förväntningsnivån	  på	  just	  denna	  
dag	  är	  skyhöga,	  vilket	  för	  med	  sig	  prestationsångest.	  När	  allt	  ska	  vara	  perfekt	  och	  romantiskt,	  
hamnar	  sexet	  i	  skymundan”,	  säger	  Sophia	  Lindgren,	  kommunikatör	  på	  casualdejtingssajten	  C-‐
date.	  

C-‐date	  märker	  en	  tydlig	  ökning	  av	  både	  medlemmarnas	  aktiviteter	  och	  nyregistreringar	  kring	  Alla	  
hjärtans	  dag,	  då	  många	  som	  är	  singlar	  är	  ute	  och	  letare	  efter	  en	  dejt	  att	  spendera	  dagen	  med.	  	  

*	  Undersökningen	  genomfördes	  av	  C-‐date	  januari	  2013	  med	  1	  329	  respondenter	  i	  Sverige.	  

För	  mer	  information	  om	  studien	  casualdejting	  kontakta:	  
Livia	  Podestá,	  Prat	  PR,	  	  E:	  livia.podesta@prat.se,	  M:	  0734	  35	  27	  07	  
	  
OM	  C-‐date	  
C-‐date	  grundades	  2008	  och	  är	  den	  största	  sajten	  för	  casualdejting	  i	  Europa	  och	  Brasilien	  med	  8	  miljoner	  
användare	  i	  35	  länder	  och	  över	  349	  000	  medlemmar	  i	  Sverige.	  C-‐date	  erbjuder	  den	  anonymitet	  och	  
diskretion	  som	  behövs	  för	  att	  man	  skall	  kunna	  leva	  ut	  sina	  fantasier,	  vilka	  de	  än	  är,	  och	  är	  det	  enda	  
alternativet	  till	  traditionell	  matchmaking-‐	  och	  X-‐rated	  dejtingsajter.	  C-‐date	  baseras	  på	  ett	  unikt	  
matchningssystem	  utifrån	  medlemmarnas	  personliga	  preferenser	  och	  önskemål	  som	  genererar	  mycket	  	  



	  
	  

relevanta	  träffar,	  vare	  sig	  man	  söker	  en	  flört,	  erotiska	  äventyr	  eller	  fantasiuppfyllelser.	  C-‐date	  garanterar	  
upp	  till	  30	  kontaktförslag	  till	  Premium-‐medlemmar	  samt	  ett	  kostnadsfritt	  förslag	  för	  varje	  nyregistrerad	  
medlem.	  C-‐dates	  medlemmar,	  som	  i	  genomsnitt	  är	  mellan	  30	  och	  50	  år	  gamla,	  tar	  kontakt	  med	  sina	  
matcher	  via	  det	  interna	  e-‐postsystemet,	  vilket	  gör	  att	  C-‐date	  försäkrar	  säkerhet,	  diskretion	  och	  
anonymitet.	  C-‐date	  har	  70	  anställda	  med	  20	  olika	  nationaliteter.	  För	  mer	  information,	  besök	  www.c-‐
date.se.	  

	  
OM	  CASUALDEJTING	  

Casualdejting	  är	  dejting	  utan	  förpliktelser:	  okomplicerat,	  uppfriskande	  och	  tillfredställande.	  
Casualdejting	  ger	  män	  och	  kvinnor	  möjligheten	  att	  uppfylla	  deras	  gemensamma	  längtan	  efter	  sexuella	  
äventyr	  och	  intim	  kontakt,	  utan	  krav	  och	  måsten.	  En	  ny	  sexuell	  frihet	  som	  bidrar	  till	  ett	  mer	  äventyrligt	  
och	  tillfredsställande	  erotiskt	  liv.	  

	  

	  


