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Snäll,  omtänksam,  rolig,  vältränad,  snygg,  positiv.  

Det  finns  många  olika  sätt  att  beskriva  sig  själv  i  ord.  

Men  vilka  ord  funkar  egentligen  bäst?  

Här  avslöjar  vi  vilken  typ  av  ord  som  ofta  förekommer  i  populära  dejtingprofiler.  

Alla  som  någon  gång  skrivit  en  presentationstext  om  sig  själv  i  ett  dejtingforum  vet  hur  svårt  det  kan  
vara.  Hur  fångar  man  egentligen  någons  intresse?  Hur  sticker  man  ut  i  mängden?  Hur  beskriver  man  
sig  själv  utan  att  låta  tråkig  eller  alldaglig?  
En  bra  första  start  är  att  betrakta  din  presentationstext  för  vad  den  faktiskt  är  –  en  text  som  

beskriver  dig  själv,  gärna  på  ett  positivt  sätt.  Samtidigt  vet  man  att  det  finns  vissa  ordval  som  tenderar  
att  skapa  större  intresse  än  andra,  enligt  nätdejtingtjänsten  Match.  
 

Kärlek – ett ord som väcker uppmärksamhet 
När  Match  gått  igenom  populära  dejtingprofiler  såg  de  att  ord  som  kärlek  fungerade  bra,  oavsett  kön  
och  ålder.  Även  ord  som  humor,  rolig  och  kul  har  en  tendens  att  fånga  både  mäns  och  kvinnors  
intresse.  Andra  ord  som  förekommer  i  populära  profiltexter  är  resor,  mat  och  musik.  Ord  som  
romantisk,  lojal  och  ärlig  uppskattas  också  av  båda  könen.  
Vid  en  närmare  titt  på  populära  manliga  dejtingprofiler  kan  man  se  att  egenskaper  som  utåtriktad  

och  positiv  samt  beskrivningar  av  en  aktiv  livsstil,  med  ord  som  aktiv,  vältränad,  utomhus  och  gym,  
tycks  ha  en  tendens  att  fånga  kvinnors  intresse.  
På  Match  tror  man  att  detta  har  att  göra  med  könsstereotyper  och  inlärda  beteenden.  Ett  tips  är  

därför  att  våga  sticka  ut  från  mängden  genom  att  våga  bryta  normer.  Huvudsaken  är  att  din  profiltext  
är  genuin  och  att  den  verkligen  beskriver  vem  du  är  –  inte  vem  du  vill  vara  eller  tror  att  andra  vill  att  du  
ska  vara.  

Skriv en genomtänkt profiltext 
Allt  börjar  med  din  profiltext.  Det  är  genom  den  du  fångar  någons  intresse.  Satsa  därför  på  en  
profiltext  som  dels  beskriver  dig  själv,  dels  beskriver  vad  du  letar  efter  hos  en  partner  och  vilken  typ  av  
människor  du  tycker  om  att  umgås  med.  Hitta  ditt  personliga  språk  och  använd  gärna  citattecken  för  
att  spegla  dig  själv  ännu  mer.  
Var  uppriktig  med  vilken  typ  av  relation  du  söker.  En  kul  flört  eller  en  seriös  relation?  En  god  idé  är  

också  att  vara  ärlig  med  din  syn  på  förhållanden,  äktenskap  och  barn.  Då  ökar  chanserna  att  nå  fram  
till  en  partner  som  kan  passa  dig.  
	  


