
Om Match.com 
Dejtingtjänsten Match grundades 1995 och har funnits i norden sedan 2002. Vi finns i 25 länder och erbjuder våra medlemmar 
det bästa sättet att träffa en potentiell dejt. Över 180 000 svenskar över 18 år är idag i ett förhållande med någon de angett att 
de mött genom oss, nästan 70 000 av dessa är gifta – ingen annan dejtingsajt eller app i Sverige har lett till lika många 
giftermål*. Match har även utnämnts till Sveriges starkaste varumärke inom nätdejting 2015, 2016 och 2018 baserat på 
kundnöjdhet och varumärkeskännedom. För mer info besök www.match.se  

Män nätdejtar för kärlek, kvinnor för tidsfördriv 

Undersökning visar: 1 av 3 män dejtar för att finna kärlek, endast 1 

av 5 kvinnor uppger samma sak 

Att män bara skulle vara intresserade av en enda sak har visat sig vara en myt – om 

det inte är seriösa relationer du syftar på, vill säga. En ny undersökning från Match 

visar nämligen att nästan en tredjedel av de manliga medlemmarna nätdejtar för att 

inleda ett meningsfullt förhållande – medan endast en femtedel av de kvinnliga 

medlemmarna har samma avsikt med sitt nätdejtande.* 

Fördomarna och föreställningarna kring dejting är många och ofta ligger traditionella 

könsstereotyper bakom våra, inte sällan, felaktiga antaganden. En vanlig fördom är att män 

bara vill en sak – ligga. Men, en ny undersökning från Match visar dock att det är hög tid att 

skrota denna gamla fördom.  

Undersökningen visar nämligen att nästan en tredjedel av männen nätdejtar för att de vill 

inleda ett meningsfullt förhållande. Samtidigt uppger endast en femtedel av kvinnorna att de 

nätdejtar med syfte att inleda ett seriöst förhållande – män tycks alltså vara mer dedikerade 

till att hitta kärlek online än vad kvinnor är.   

Dessutom uppger 44 procent av männen på Match att de nätdejtar för att de önskar knyta ett 

speciellt band till någon, och 28 procent för att de vill bli lyckligare. Även här tycks kvinnor ha 

en annan inställning till sitt dejtande – endast 36 procent av kvinnorna uppger att de nätdejtar 

för att knyta ett speciellt band till någon, och bara 17 procent gör det för att bli lyckligare. 

Så varför nätdejtar kvinnorna om inte för att inleda ett förhållande? Jo, så många som 23 

procent av dem uppger att de nätdejtar för att döda tid.  

Undersökningsresultatet i korthet:  

• 44,3% av männen nätdejtar för att knyta ett speciellt band till någon, medan endast 

36% av kvinnorna gör det. 

• 29% av männen nätdejtar för att inleda ett meningsfullt förhållande, medan bara 20% 

av kvinnorna gör det 

• 28,1% av männen nätdejtar för att bli lyckligare, medan bara 17,0% av kvinnorna gör 

det 

• 22,8% av kvinnorna nätdejtar för att döda tid, medan bara 15,3% av männen gör det 

 

*97,1% av undersökningens deltagare uppger att de inte är homosexuella.  

Om undersökningen: 

Love Connection 2019 – The annual European reference study on singles and dating. Undersökningen är utförd 

av Kantar TNS på uppdrag av Meetic, från den 29 oktober till den 16 november 2018. 1033 svenska 

matchmedlemmar har deltagit i undersökningen.  
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