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NETTOPP!

NETTDATING 
Du har sikkert forsøkt det, men har du kommet noen vei? Ikke? Kanskje det er fordi du gjør noe feil? 
Vi guider deg i mål, vi.  

te kst RAN V E I G B RÅTV E IT   foto G ETTY O G S KJ E R M D U M P

– Slik jenter ser det
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I 
våre dager, hvor så å si alle er på nett, er 
veien til nettdating kort. Med moderne 
datingtjenester reduseres sjansen for 
bomturer, og sjansene øker for at du 
faktisk finner en du passer sammen med, 
også når du er edru. Men hvordan går 

du fram? Det skal vi forklare deg, fra en 
kvinnes perspektiv. Som tross alt er det beste 
perspektivet, hvis du vil ha snøret i bånn, da. 

HVORFOR NETTDATING? 
Fordi det er enkelt og bekvemt. Vi slipper 
stress-sjekking på byen, vi kan ignorere folk 
uten at det blir kleint, og det er lettere å 
komme i kontakt med folk vi kanskje ikke ville 

snakket med på byen. Mange av oss jenter 
begir oss ut på nettdating for å faktisk finne 
en kjæreste. Men på veien vil vi selvfølgelig 
også flørte, date og ha det gøy, og ikke minst 
høste komplimenter fra kjekke menn. Av og 

til sammenfaller dette med guttas mål, som 
kanskje er å få seg et ligg eller få lokket av en 
bh foran web-kameraet. Og av og til ikke ... 

PROFILEN
Profilen din bør være kort, lettlest, morsom 
og helst skille seg ut på en positiv måte. Hold 
deg unna vulgære plattheter som norgesmester 
i cunnilingus og sånne ting. Gå heller for noe 

gøyalt og søtt 
som kan brette 
origami-
hodeskaller. 
Det er heller 
ingen god 
idé å lyve i 
profilen din, 
ettersom 

sannheten har en tendens til å komme for 
en dag, gjerne når det passer aller dårligst. 
Nettsiden nettdating-eksperten.no mener menn 
bør bli flinkere til å bruke gode profilbilder 
som faktisk viser hvordan de ser ut, i stedet 

for utydelige partybilder med 
mørke solbriller og pommes 
frites i nesa. De bildene er 
ikke så morsomme som 
dere tror. Vi kvinner kan 
på vår side la være å bruke 
ti år gamle, photoshoppa 
bilder. (Lær mer om dette 
fenomenet i Jaa9 og Onkl 
P-låta Finere på Facebook – 
red.) Det handler om ikke å 
skape falske for ventninger og 
tilhørende store skuffelser. For 
når du tror du skal ta deg en 
slurk iskald Cola, smaker det 

ikke så godt med lunken, daff Cola-light.

DEN FØRSTE MELDINGEN
Den største ulikheten mellom menn og kvinner 
som dater på nett, ligger i aktivitetene, ifølge 

nettdating-
eksperten.no. 
Her ser vi 
en klassisk 
kjønns-
rol ledeling 
hvor men  n 
er jegerne og 
kvinner byttet. 
Hele 93,6 %  
av initiativene  
på norske datingsider kommer fra menn. 
Dette kan få menn til å tro at nettdating 
er lett for oss damer, fordi vi får så mange 

henvendelser. Men når ni av ti henvendelser 
er slibrigheter og fisking, funker det ikke helt 
sånn. Jaktlystne menn har også en tendens 
til å sende den samme, uinspirerte intro-
meldingen til så mange damer som mulig, 
i håp om at i hvert fall én vil bite på. Ikke 
særlig sjarmerende, eller effektivt. En grunn 
til at jenter nettdater, er nemlig at vi liker å få 
bekreftelse på oss selv, at vi er kule og pene og 
smarte og skiller oss fra mengden. Da er det 
ikke særlig smigrende med sjekkespamming. 

For å få svar på den første meldingen du 
sender, bør budskapet være ærlig, personlig og 
rettet spesifikt mot mottakeren. Personlig betyr 
at du har komponert meldingen selv, og ikke 
bare copy-pastet noe du har funnet på nett. En 
bra start er å faktisk lese profilteksten til jenta, 
plukke opp noe dere har til felles, og snakke 
videre om det. Og: Hold orden i sysakene, og ta 
et hint. Ikke send den samme mailen til samme 
jenta flere ganger. Selv om du har forandret et 
ord eller to.

«Og her ser jeg ut som 
Don Corleone – feeett!»

93,6 % AV 

INITIATIVENE PÅ 

NORSKE DATINGSIDER 

KOMMER FRA  
MENN

FAKTA OM NETTDATING:
• Nordmenn er blant de mest aktive  
 nettdaterne i Europa.
• Blant drøyt fem millioner nordmenn  
 er rundt 725 000 per dags dato single.
• Hvert år er ca. en million nordmenn
 innom statusen ‘singel’. Av disse er  
 rundt 900 000 på internett og ut- 
 gjør dermed nettdatingsidenes   
 hovedgruppe. 
• Det anslås at ca. 25 % av norske inter- 
 nettdatere, hovedsakelig menn,  
 allerede er i et forhold.
• Rundt 31,5 % av nettdatere, altså  
 nesten én av tre, har hellet med seg og  
 finner en partner via online-dating!

Kilde: nettdating-eksperten.no

Rundt 31,5 prosent av nettdatere, 
altså  nesten én av tre, har hellet 
med seg og  finner en partner via 
online-dating!
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BLI KJENT
Nå har du altså sendt ut noen meldinger, og 
forhåp entlig fått et svar eller to. Hvordan 
skal du så sørge for at chatten utvikler seg i 
riktig retning? For det første bør du unngå å 
skremme oss bort med lange (les: desperate) 
avhandlinger med én gang, det blir litt for 
vold  somt. Prøv deg fram med nokså uskyldig 
humor og noen oppfølgings spørsmål på ting 
hun har skrevet. Så åpner det kanskje for litt 
lengre samtaler etter hvert som dagene går. 
Men ikke vent en uke mellom hvert svar, 
da blir vi lei av å vente. Dette med riktig 
svarfrekvens kan virke som en bagatell, men 
det har ganske mye å si. Bare tenk på deg 
selv hvis du har utvekslet telefonnummer 
med ei søt jente. Melder hun deg for ofte, er 
hun slitsom. Melder hun deg for sjelden, blir 
hun glemt. En grunnregel kan være å svare 
på meldinger maks én gang om dagen, og 
kanskje annenhver dag i begynnelsen. Hvis 
du er interessert, bør det ikke gå mer enn 
tre dager mellom hver henvendelse. Men 
den største tabben du kan gjøre, er å svare 

på meldinger med én gang, hele tiden, og 
forvente det samme tilbake. Da virker du mer 
som en stalker enn en potensiell kjæreste. 
Og du… Ikke spør om dette

DET FØRSTE MØTET
Etter et par dager med chatting kan du 
begynne å foreslå å møtes i levende live. Men 
vi jenter er forskjellige. Noen trenger lenger 
tid på å bli kjent med deg, fra en uke opp til 
en måned, så ikke mas. Generelt ønsker vi 
å få et inntrykk av deg først, for å minske 
faren for å havne på en en kjip date. Når du 
er kommet til dette stadiet, bør du date én 
dame av gangen, med mindre du er helt sikker 
på at de forskjellige datene ALDRI får vite 
om hverandre. Ifølge nettdating-eksperten.
no pleier damene å fokusere på én fyr etter de 
innledende chatte-rundene, mens mennene 
gjerne har flere flørter gående parallelt til 
langt inn i andre og tredje «flørtefase». En 
bra førstedate kan være å ta en kaffe eller 
å bare gå en tur. Da slipper man pinlige 
restaurantbesøk, hvor man drikker seg for full 

mens man prøver å finne på noe å si. 
Og vis for all del initiativ. Det er kanskje 

litt gammeldags, men jenter liker å bli span-
dert på. Så betal for den kaffen! Dette er ikke 
fordi vi er golddiggers, men fordi gjerrighet er 
utrolig usexy. Om dere er på bar, er det greit 

DETTE ER TURN-OFF:
• Baris-bilder som man har tatt av seg  
 selv på badet
• Profilbilder hvor du prøver å være   
 sexy, og egentlig bare ser skummel ut
• Åpenbare sexinvitasjoner
• Smålighet

DETTE ER TURN-ON:
• At du faktisk har lest profilteksten vår  
 og synes den er morsom
• At du smiler på profilbildet
• At du kan skrive skikkelig og vet hva  
 et punktum er
• Raushet
• Humor

Ikke send den samme 
mailen til samme jenta 
flere ganger. Selv om du 
har forandret et ord eller to.

DET ANSLÅS AT  

CA. 25 % AV NORSKE 

INTERNETTDATERE, 

HOVEDSAKELIG MENN, 

ALLEREDE ER I ET 

FORHOLD.

Det kan også være en idé å si noe om deg selv på en selvironisk 
og ydmyk måte. Men kanskje ikke så ydmyk som dette ...

Denne karen, derimot, som konsekvent omtaler seg selv som Mannen 
med stor M, kunne hatt godt av litt mer ydmykhet. Og litt mindre humor.
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DETTE IRRITERER KVINNER MEST PÅ 
FØRSTE DATE:
• Altfor mange komplimenter (da virker de ikke oppriktige)
• At du snakker for mye om deg selv
• At du er overhyggelig og for personlig
• Bruk av smarttelefon under daten
• At du kommer for sent
• Pinlig stillhet
• At du er utålmodig
kilde: match.com

å betale annenhver runde, men spander i det 
minste den første drinken! 

Vi jenter har også funnet ut at det er lurt 
å ha noen løse avtaler senere på kvelden. 
Disse avtalene funker begge veier. De kan 
brukes som en unnskyldning for å avslutte 
daten om den er helt håpløs, men de kan 
også avlyses hvis det går bra. Og husk at en 
vellykket førstedate ikke nødvendigvis ender 
i senga, men kan ses på som en investering 
i mulig fysisk fornøyelse senere i prosessen. 
Så hvis kjemien er god, send en melding 
med én gang, gjerne allerede på vei hjem! De 
første timene etter daten medfører ofte mye 
grubling, og da blir vi glade for å få vite at 
du hadde det fint og vil sees igjen. Så 
slipper vi å lure på hva du egentlig 
syntes om daten, vet du.

BLIR DET NOE PÅ DEG?
Det er i hovedsak vanskeligere 
å få seg til feldig sex på 
datingsider enn på byen. 
På byen har du alltids den 
desperate halvtimen etter 
skjenkestopp til å finne deg ei 
gladjente. Og om det skulle skje at 

du taster med ei jente som har ølbrillene på, 
har hun som oftest fått dem av igjen innen 
dere møtes. Det krever altså mer innsats og 
kreativitet for å overbevise jenta om at du  
er verdt en natt i sengehalmen på nettet enn  
på byen. 

Som ellers i livet er det selvsagt lettere for 
oss jenter å få sex enn for gutter. Det er bare å 
svare på en av de utallige henvendelsene som 
lurer på om vi er «interessert i en flørt» eller 
vil «ta en øl». På den annen side er det ganske 
lett å se på ei jentes profil hvorvidt hun vil ha 
en kjæreste, eller faktisk er «interessert i en 
flørt». Noen skriver det til og med rett ut. Men 
hvis du leter etter kvinnen i ditt liv, er nettet 

stedet for deg. Nettdating-
portaler besøkes av 700 
000 single nordmenn hver 
måned. Og mange får napp! 

Faktisk har nesten hvert 
tredje ferske, norske kjærestepar 

truffet hverandre på nett. Men 
denne positive statistikken er 
ikke mye til hjelp hvis du ikke 
behersker nettdatingens edle kunst. 

Datingsidene legger for holdene til 
rette, men du må dra i land fisken 

selv. Og for å holde oss til det våte elementet: 
Datingsidene stiller med et hav fullt av fisk, 
men du må selv finne det riktige agnet for den 
riktige fisken. Ellers er det dessverre tullingen 
ved siden av deg, i vadestøvler og bøttehatt, 
som stikker av med fangsten. FHM

DETTE ER NORGES MEST 
POPULÆRE DATINGSIDER:

Portaler med kontaktannonser: 
• match.com
• sukker.no
• møteplassen.com

Matchmaking- 
portaler: 
• be2.no
• elitesingles.no
• matchaffinity.no

Sexdating: 
• c-date.no
• victoriamillan.no
• flirtfair.no

Kilde: nettdating-eksperten.no

Treffer du 
nett

maskene?

«Håhå! Ser jeg ut 
som en som kunne 
kommet med et  
anstendig forslag?»

Ja, nå er hun 
spent ...


