TINDER – DEJTING ELLER
HOOK-UP?
– HUR KONSUMTION AV TINDER GER
UTTRYCK FÖR IDENTITET
Examensarbete – Civilekonom
Företagsekonomi
Linda Bajrami
Lina Nilsson
2017: VT2017CE22

Svensk titel: Tinder – Dejting eller Hook-up? – Hur konsumtion av Tinder ger uttryck för
identitet
Engelsk titel: Tinder - Dating or Hook-up? - How consumption of Tinder expresses identity
Utgivningsår: 2017
Författare: Linda Bajrami och Lina Nilsson
Handledare: Marcus Gianneschi
Abstract
The purpose of this study was to contribute to increased knowledge of individuals selfperceptions through the consumption of Tinder. To fulfill the purpose, young individuals
experiences and beliefs about Tinder have been analyzed. The thesis has an inductive and a
qualitative approach.The empirical material was collected through semi-structured interviews,
and in addition to this, netnographic interviews were conducted. From the empirical work, a
thematicization was created based on the statements of the informants and three main themes
were devised. The first main theme approached Tinder's different consumption areas,
Consuming Tinder, which is important in the analysis, primarily through its explanation factor
for the two following themes; Tinder - dating or hook-up as well as Tinder and self. The
empirical material was analyzed based on social psychological theories of self and
consumption. The thesis contains a number of topics that emerged during the interviews,
including the tension whether Tinder is a dating or a hook-up app. This theme was studied on
the basis of several subtitles to ultimately conclude that the consumption of Tinder is having
an impact on young people's self-perception. The study found a number of different ways
young people consume Tinder and, depending on how Tinder is consumed, differentiate selfperceptions to expression. Furthermore, the thesis conclude that young people construct a
altered presentation of themselves on Tinder, and there is an awareness that this presentation
is not true to reality. Young adults alter their presentations in the hope of achieving more
matches, and with this behavior, it appeared to follow an objectification where other users
were more viewed as an object than a person.
The thesis is written in Swedish.

Keywords: Tinder, Onlinedating, Identity, Self, Self-presentation, Self-perception,
Consumption

Sammanfattning
Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap om människors självuppfattningar
genom konsumtionen av Tinder och för att uppnå detta har unga människors erfarenheter och
föreställningar om Tinder analyserats. Uppsatsen har en induktiv ansats och ett kvalitativt
tillvägagångssätt. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och för att
komplettera detta genomfördes även netnografiska intervjuer. Från empirin skapades en
tematisering utifrån informanternas utsagor och tre huvudteman arbetades fram. Det första
huvudtemat behandlade Tinders olika konsumtionsområden, Konsumera Tinder, som är av
vikt i analysen framförallt genom sin förklaringsfaktor till de två efterkommande teman;
Tinder - dejting eller hook-up samt Tinder och självet. Det empiriska materialet analyserades
utifrån socialpsykologiska teorier om självet och konsumtion. I uppsatsen finns ett flertal
spänningsfält som framkom under intervjuerna och däribland finns spänningsfältet huruvida
Tinder är en dejting eller en hook-up app. Detta tema studerades utifrån flera underteman för
att slutligen leda fram till att konsumtionen av Tinder har en inverkan i unga människors
självuppfattning. I studien framkom att ett antal olika sätt unga människor konsumerar Tinder
på och beroende på hur Tinder konsumeras kommer skilda självuppfattningar till uttryck.
Vidare redogör studien för att unga människor konstruerar en förskönad presentation av sig
själva på Tinder och det framkom en medvetenhet om att denna presentation inte stämmer
med verkligheten. Unga vuxna förskönar sina presentationer i förhoppningen om att uppnå
fler matchningar och med detta beteende visade det sig följa en objektifiering där andra
användare snarare sågs som ett objekt än en person.

Nyckelord: Tinder, Nätdejting, Identitet, Självet, Självpresentation, Självuppfattning,
Konsumtion

III

Innehållsförteckning	
  
1

INLEDNING ................................................................................................................................... 1
1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................ 1
1.2 VAD ÄR TINDER? ....................................................................................................................... 2
1.2.1 Tinder ordlista .................................................................................................................... 2
1.2.2 Hur fungerar Tinder? ......................................................................................................... 3
1.3 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................................ 5
1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................... 7
1.5 AVGRÄNSNINGAR....................................................................................................................... 7

2

TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................. 7
2.1 TINDER SOM FORSKNINGSFÄLT ................................................................................................. 8
2.2 NÄTDEJTING SOM FORSKNINGSFÄLT ......................................................................................... 9
2.3 SJÄLVPRESENTATION I ONLINEDEJTING .................................................................................. 10
2.4 IDENTITET GENOM KONSUMTION............................................................................................. 11

3

METOD ......................................................................................................................................... 11
3.1 FORSKNINGSANSATS ................................................................................................................ 11
3.2 ONTOLOGISK ANSATS .............................................................................................................. 12
3.3 FORSKNINGSMETOD ................................................................................................................. 12
3.4 VAD HAR VI GJORT? ................................................................................................................. 12
3.4.1 Förstudie ........................................................................................................................... 12
3.4.2 Våra informanter .............................................................................................................. 13
3.4.3 Intervjuerna ...................................................................................................................... 13
3.4.4 Netnografi ......................................................................................................................... 14
3.5 ETISKA PRINCIPER .................................................................................................................... 15
3.6 ANALYSMETOD ........................................................................................................................ 15
3.7 KRITISK METODDISKUSSION .................................................................................................... 16

4

TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................. 17
4.1 SJÄLVUPPFATTNING OCH KONSUMTION .................................................................................. 17
4.2 DET UTVIDGADE SJÄLVET ........................................................................................................ 19
4.3 KOMMODIFIERING AV SJÄLVET ............................................................................................... 19
4.4 SJÄLVBEDRÄGERI .................................................................................................................... 20
4.5 SJÄLVET I TINDERPROFILEN .................................................................................................... 21

5

EMPIRI OCH ANALYS .............................................................................................................. 22
5.1 ATT KONSUMERA TINDER ........................................................................................................ 22
5.1.1 Att finna kärleken .............................................................................................................. 22
5.1.2 Att få ligga ........................................................................................................................ 23
5.1.3 Att spana in utbudet .......................................................................................................... 23
5.1.4 Att hitta nya vänner .......................................................................................................... 23
5.1.5 Att ha kul ........................................................................................................................... 24
5.1.6 Att fördriva tiden............................................................................................................... 25
5.1.7 1.1.7
Att konsumera Tinder – En sammanfattning ...................................................... 25
5.2 TINDER - DEJTING ELLER HOOK-UP? ....................................................................................... 26
5.2.1 Dejta eller hooka på Tinder? ............................................................................................ 26
5.2.2 “Men jag hookar inte” ..................................................................................................... 28
5.2.3 Spana in Tinderkatalogen ................................................................................................. 29
5.2.4 Fantisera istället ............................................................................................................... 30
5.2.5 Tinder – dejting eller hook-up? - En sammanfattning...................................................... 32
5.3 TINDER OCH SJÄLVET............................................................................................................... 33
5.3.1 Att få egoboost .................................................................................................................. 33
5.3.2 Tinderprofilerna som marknadsföring ............................................................................. 34
5.3.3 Att vara desperat – Att betala eller inte?.......................................................................... 40
5.3.4 Tinderprofilerna som varor .............................................................................................. 41

IV

5.3.5
5.3.6

“Vissa personer får ett högre värde” ............................................................................... 42
Tinder och självet - En sammanfattning ........................................................................... 43

6

DISKUSSION OCH SLUTSATSER ........................................................................................... 44
6.1 SLUTDISKUSSION ..................................................................................................................... 44
6.2 STUDIENS BIDRAG .................................................................................................................... 44
6.3 VIDARE FORSKNING ................................................................................................................. 46

7

REFERENSER .............................................................................................................................. 47

8

BILAGOR ...................................................................................................................................... 50
8.1 BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE ..................................................................................................... 50
8.2 BILAGA 2 - FORUM FAMILJELIV............................................................................................... 51

V

1

Inledning
“Du swipa höger och jag swipade tillbaka
Ingenting är som förut
Du är värsta Tinderellan”
(Emil Berg ur låten Du swipa höger)

Tinder har blivit ett omtalat fenomen som lockat fram nya ord, låtar, hashtags och mycket
mer. Enligt Tinder själva (Gotinder 2017) är Tinder mer än bara en dejtingapp, det är ett sätt
möta människor och utvidga sitt sociala nätverk med människor man annars inte hade träffat.
Den nya digitala eran har fört med sig förändringar i flertalet aspekter och med Tinder som
medium är andra singlar endast ett knapptryck bort.

1.1 Bakgrund
Internet har öppnat upp dörrarna och förändrat sättet människor kommunicerar och skapar
relationer på och förutom möjligheten att upprätthålla relationer har ett nytt sätt människan
finner potentiella livspartners på växt fram (Gatter & Hodkinson 2016). Sedan den första
mobila nätdejtingsapplikationen introducerades på marknaden år 2003 har allt fler
nätbaserade dejtingapplikationer uppkommit (Quiroz 2013). Till skillnad från dejtinghemsidor
utvecklar applikationerna en ny form av ögonblickligt möte där användarna numera kan finna
partners i sin närhet (ibid). Heino, Ellison och Gibbs (2010) menar att den förenklade
interaktionen partner emellan lett till att onlinedejting idag är allt vanligare. Nätdejting kan
ses som en typ av sifferspel där sannolikheten för att träffa någon ökar med antalet personer
man exponeras inför (Heino, Ellison & Gibbs 2010). Årligen finner hundratusentals svenskar
kärlek, vänner och tillfälliga relationer genom olika former av tjänster på nätet (Broman
2015). Ett företag som lyckats slå sig in på denna miljardvärda marknad (jfr Arvidsson 2006)
är Tinder som tillsammans med andra mobilappars nytänkande utbud har dejtingmarknaden
även lockat till sig en yngre generation (Duguay 2017).
Sverige beskrivs som ett av världens mest “internetifierade” och uppkopplade länder (Alverén
2011, s. 14) där mycket av det vi vill ha finns ett knapptryck bort. Internet och digitala tjänster
har fått en större betydelse i människors vardagsliv, vi håller kontakten med vänner, sköter
bankärenden, läser nyheter och shoppar - listan kan fortsätta i evighet (ibid). Nästintill allt vi
gör idag har en koppling till internet. Digitaliseringen har lett till att digitala och teknologiska
succéer som Apple, Google, Microsoft och Facebook intagit mäktiga positioner på marknaden
och toppar listan över de högst värderade företagen i världen (Forbes 2017). Sociala medier
har även dem på senare tid kommit att utgöra en större del av många människors liv. Den
dagliga användningen av sociala nätverk har årligen ökat och mer än fördubblats de senaste
sex åren, från 28 procent 2010 till 58 procent i år (Findahl & Davidsson 2016). Tinder med
sina 10 miljoner dagliga användare (Gotinder 2017) är ytterligare ett exempel på ett på en
tjänst på den digitala marknaden. Utmärkande för ovannämnda företag är de starka
kopplingarna till det digitala och det råder inga tvivel om att vi är många som konsumerar
dessa såväl tjänster som produkter.
På senare tid har en ny ekonomi växt fram där konsumtion inte enbart är kopplat till vad vi
gör med vår tid och pengar i form av monetära tjänster utan bygger även på gratistjänster.
Gratis är inte alltid gratis då betalning för konsumtion inte nödvändigtvis behöver ske i
monetära medel (Alverén 2011). Det för då tankarna till hur användare av gratisversionen

“betalar” för Tinder. Utifrån Alveréns (2011) resonemang bör då användningen ske genom
användargenererat material och genom att vara en del av tjänstens utbud samt att Tinder får ta
del av information om användaren. Ordspråket att kunskap är makt stämmer väl in på den nya
ekonomin som växt fram. Det är inte enbart kunskaper om oss som får denna gratismarknad
att blomstra utan även all den tid vi spenderar på denna mediekonsumtion. Något som är
allmänt känt är att tid ofta likställs med pengar. Vi spenderar otaliga timmar med att skapa
innehåll på sociala medier samtidigt som vi spenderar ännu mer tid på att konsumera andras
innehåll på deras sociala medier (Gillberg 2014).
Gillberg (2014) betonar att tack vare denna “internetifiering” har livet kommit att framstå som
en berättelse med “jaget” som huvudperson och under de senaste decennierna har det byggts
upp en förväntan att individer ska skapa sitt egna jag. Gärdenfors (2017) beskriver jaget som
ett företag och att människor förväntas bygga upp ett eget varumärke. Vi kan förbättra andras
uppfattning om oss genom att vi väljer en livsstil och associerar oss med rätt produkter,
varumärken, människor eller klä oss utefter hur vi vill bli uppfattad (ibid). Denna fåfänghet,
som Gärdenfors (2017) benämner det, har skapat en enorm marknad för allt som kan göra oss
mer attraktiva. Det vi konsumerar och inte konsumerar speglar vår identitet, likt talspråket ”du
blir vad du köper” (jfr Bauman 2008; Gärdenfors 2017; Östberg & Kaijser 2010; Gillberg
2014; Giddens 1991). Vi konsumerar alltså inte längre bara varor i butikshyllorna utan
konsumtionen har kommit att omfatta betydligt mer. I dessa tider betraktas även individen
som en produkt på marknaden vars efterfrågan upprätthålls genom att framstå som tilltalande
för övriga i det Bauman (2008) benämner konsumtionssamhället. På dejtingsidor väljer
användarna hur de framställer sig själva och vilka delar av självet som de visar upp. Detta
råder även på dejtingsidor, inte minst Tinder, där människor konstruerar en identitet likt varor
där övriga användare kan scrolla, klicka fram och tillbaka i syfte att bedöma vilken vara som
behagar och lämpar sig bäst för dem. Det är alltså möjligt att tolka Tinder som ett exempel på
hur människor på dejtingsidor genom tjänsternas utformning blir till varor som marknadsför
sig själva. En sådan tolkning ligger i linje med hur Bauman med flera (Gillberg 2014;
Gärdenfors 2017) ser omformandet av sig själv till en vara som en kulturell process invänd i
det Bauman beskriver som konsumistisk kultur (Bauman 2008, s.60).

1.2 Vad är Tinder?
Sedan Tinder, en av de första dejtingapplikationerna specifikt utformad för smartphones
(Sumter, Vandenbosch & Ligtenberg 2017), introducerades på marknaden år 2012 har
dejtingappen expanderat runt om i världen. Idag är Tinder en av de mest nedladdade
applikationerna inom livsstil hos iOS och är åtkomlig gratis för nedladdning (Gotinder 2017).
I dagsläget finns Tinder i 196 länder och i läsande stund ”matchas” miljontals par ihop genom
Tinders 10 miljoner dagliga användare, 1,6 biljoner “swipes” dagligen och 1,5 miljoner dejter
i veckan världen över (ibid). Att finna kärleks- och vänskapsrelationer med hjälp av digitala
tjänster förfaller numera höra till vardagen. Tack vare Tinder kan människor spana in
potentiella partners i såväl hemmet, pendeln, restaurangen, helt enkelt var som helst och när
som helst. I samband med Tinder har det även vuxit fram nya språkbruk och vokabulär och
för att förstå Tinder är det viktigt att förstå det språkbruk som utvecklats (se ordlista 1.2.1).
1.2.1 Tinder ordlista
Tindra - Att tindra innebär att använda applikationen Tinder.
Swipa - Att swipa innebär att bläddra mellan användare vilket du gör genom att antingen
swipa höger eller vänster.
Swipa höger - Att swipa höger innebär att du “gillar” profilen.
Swipa vänster - Att swipa vänster innebär att du “inte gillar” profilen.
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Matcha - När två användare har swipat höger på varandra uppstår en matchning och en chatt
öppnas upp mellan användarna.
1.2.2 Hur fungerar Tinder?
För att kunna använda Tinder behövs först och främst en smartphone då tjänsten är
mobilbaserad. Utöver kostnaderna för smartphonen som krävs för att använda appen, är
Tinder åtkomlig gratis för nedladdning. För att skapa en Tinderprofil kräver Tinder
informationen som finns på individens Facebook-konto, såsom ålder, kön, vänner och
intressen. Bilderna som är kopplade till Tinder-profilen hämtas automatiskt från individens
Facebookprofil och det finns även en möjlighet att koppla till Instagram för ytterligare bilder.
Dessa bilder är utbytbara och kan inhämtas från mobilens egna kamerarulle, från användarens
Facebookprofil samt Instagramkonto. Totalt kan användaren ha fem bilder varav en primär
visningsbild och resterande sekundära bilder i syfte att komplettera profilen. Vidare tillåts
användaren skriva en 500 tecken lång beskrivning om sig själv som exempelvis kan omfatta
intressen och personlighetsdrag. Namnet som syns i profilen består av det förnamn som
uppgetts på Facebook vilket inte kan redigeras manuellt. Användaren får välja vilket kön
denne är intresserad av samt vilka åldrar och avstånd potentiella “matchningar” kan finnas
inom. Applikationen använder sig automatiskt av telefonens GPS-funktion för att lokalisera
potentiella användare. Enligt Ranzini och Lutz (2017) förstärker GPS-funktionen offline- och
online mötet genom att ge användaren ett incitament till det verkliga mötet. När detta är gjort
är användaren redo att använda Tinder och börja “tindra”. När en profil är funnen får
användaren avgöra intresset genom att antingen “swipa” åt höger vid intresse eller för att
“swipa” åt vänster för att avvisa profilen. Under användarens exponerade profilbild finns ett
antal symboler, ett grönt hjärta och ett rött kryss som också används för att antingen tacka ja
eller nej till övriga användare (se figur 1). Antalet “swipes” användaren har och antalet
Tinderprofiler användaren får upp inom sitt område är däremot numera begränsade i
gratisversionen (David och Cambre 2016). Genom att betala för Tinders betaltjänster i form
av monetära medel dyker betydligt fler profiler upp och antalet swipes ökar.

Figur 1: Illustrerar hur det ser ut när en användare exponeras för övriga användare (Gotinder
2017).
För att beskriva detta ytterligare jämställer David och Cambre (2016) “swipa” vänster på en
profil med att vända blad i en bok. Det du söker fanns inte där och du letar därför vidare. De
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likställer även en “swipe” med att vifta bort någon med en handviftning. Om två användare
“swipat” höger på varandra uppstår en “match” vilket innebär att en chattfunktion öppnas upp
(se figur 2) där användarna kan kommunicera med varandra på Tinder eller fortsätta “swipa”
bland användare (se figur 3).

Figur 2: Illustrerar en “matchning” mellan två användare som visar hur chattfunktionen
tillgängliggörs (Gotinder 2017).

Figur 3: Chattfunktionen på Tinder (Gotinder 2017).
När en “matchning” uppstår kan användarna dessutom fortskrida kommunikationen på andra
kommunikationsmedier såsom telefonsamtal, videomeddelanden eller Snapchat (Ranzini &
Lutz 2017). Tinders utformning innebär att användarna inte kan kommunicera med varandra
förrän en “match” uppkommit. Om endast en av parterna “swipat” höger och den andre
“swipat” vänster uppstår ingen “match” samtidigt som det inte syns för någon av användarna.
Innan användaren väljer att “swipa” höger eller vänster på en person kan den trycka sig in på
personens profil för att se upp till ytterligare fem bilder, läsa beskrivningar samt se vilka
gemensamma vänner de har på både Facebook och Instagram. Användare på Tinder kan
dessutom välja att inte exponeras i applikationen vilket betyder att de inte syns för övriga
användare och tvärtom. En nyare tjänst på Tinder är Tinder Social som innebär att användare
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kan skapa grupper ihop med upp till fyra användare och ”tindra” med övriga grupper av
användare (se figur 4).

Figur 4: Tinder Social (Gotinder 2017)
Tinder har banat väg för en ny form nätdejting men det förekommer paradoxala uppfattningar
om Tinder är en dejtingapp eller inte (Sales 2015). Diskussionerna i media är flitiga där det
råder skilda åsikter om Tinder är en så kallad ”hookup app” (Sales 2015) eller också ett slags
spel med verkliga människor (Stampler 2014). Att dessa skilda meningar föreligger tycks bero
på att den första versionen av Tinder var utformad som ett spel som med åren fick en annan
innebörd (ibid). En undersökning av svenskars dejtingvanor visar att 18 % av 16-25 åringar
och 10 % av 26-45 åringar i Sverige har testat att nätdejta (Findahl & Davidsson 2016). I
studiens resultat framkommer även, hos den yngre gruppen att ett flertal av de som uppgett att
de inte nätdejtar faktiskt använder Tinder. Detta tolkar författarna som att det finns olika
uppfattning om vad Tinder faktiskt är. Tinder tycks även ha blivit ett populärkulturellt
fenomen, främst genom den publicitet och uppmärksamhet som råder på internet, sociala
medier och övriga mediekanaler. Även tillhörande musik (Emil Berg – Du swipa höger) och
produkter har skapats i Tinders ära men också filmer (Tinderella – A modern fairytale),
Instagramkontot Tindernightmares med nästintill två miljoner följare och olika sidor samt
grupper om Tinder som cirkulerar på Facebook, ger uttryck för detta.

1.3 Problemdiskussion
Historiskt har konsumtionsforskning haft huvudfokus på konsumentens köpprocess och
beteende men har förflyttat fokus till konsumtion som något mer omfattande och symboliskt
(Östberg & Kaijser 2010, s.38). Förflyttningen har lett till att det företagsekonomiska
perspektivet även kommit att innefatta sociologiska perspektiv där konsumtion anses inneha
mer ingående betydelse än att enbart tillfredsställa grundläggande behov (ibid). Konsumtion
har övergått till att bli betydelsefulla handlingar som samspelar med människors
identitetskonstruktion (Bauman 2008; Arnould och Thompson 2005; Östberg och Kaijser
2010) och människors ägodelar har kommit att ge uttryck för den vi är (Belk 1988). Vem vi
är, är alltså kopplat till de saker vi har vilket Belk (1988) benämner ”utvidgade självet”.
Utifrån Belks (jfr 1988, 2013) synsätt bör Tinder beaktas som en utvidgning av självet, då det
med hjälp av virtuella ägodelar i form av bilder och information formar användarnas
utvidgade själv. Utvidgningen påverkar individens självuppfattning då ägodelar, virtuella eller
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materiella, har en stark koppling till självet. De produkter vi omger oss av och de
konsumtionshandlingar vi utför berättar en historia för andra om vem vi är eller också vill
vara (jfr Östberg och Kaijser 2010, s. 69). Produkter såväl som tjänster som marknaden
erbjuder, används alltså av konsumenter för att skapa en bild av vem de är eller vill vara (ibid
s.72). Vidare menar Östberg och Kaijser (2010) att vi är vana vid att se andra människor på
detta sätt, men också att själva bli dömda utifrån vår konsumtion. Östberg och Kaijser (2010)
menar alltså på att vi genom konsumtion kan visa andra vem vi är och denna bild vi målar upp
för andra är den som Belk (1988, 2013) benämner som det utvidgade självet som påverkar
individens självuppfattning.
Med den teknologiska utvecklingen har gränserna mellan det offentliga och privata suddats ut
(Gillberg 2014; Miller 2011) och den privata och offentliga sfären har förändrats. Likt det
Gillberg (2014) diskuterar är mycket av det andra endast fick veta genom att fysiskt
kommunicera med varandra numera upplagt för alla att ta del av på olika medier. Den
offentliga sfären innehar ett värde som skapas när människor offentliggörs vilket har gjort att
den offentliga sfären i många fall har fått ett större värde än den privata (ibid). I fallet Tinder
skulle detta kunna översättas till att den offentliga sfären med det som visas upp i en
användares Tinderprofil är av större värde än det som finns inom den privata sfären. Den
offentliga sfären skulle även kunna benämnas, utifrån Belks (2013) resonemang, som det
digitalt utvidgade självet. Detta tillsammans med det resonemang Gärdenfors (2017) för om
att vi människor anser oss ha ett högre värde än medelvärdet väcker tankeställningen om att vi
har en övertro på oss själva. Denna övertro skulle möjligtvis kunna leda till att vi behöver
alterera vårt utseende, eller våra bilder, för att ge oss själva ett högre värde vi tror oss inneha,
vilket kan kopplas tillbaka till Gillbergs (2014) påstående om att den offentliga sfären får ett
högre värde än den privata. Både Bauman (2008), Gillberg (2014) och Gärdenfors (2017)
diskuterar kring att människor likställs med varor där den offentliga sfären, eller det utvidgade
självet (Belk 2013), är det som sätter pris på hur stort värde människan har. Associationer
beskrivs vara en central del i den offentliga sfären eftersom vi med rätt associationer kan ge
oss själva ett högre värde (Gillberg 2014). På internet och digitala medier väljer vi själva vad
vi delar med oss av, men hur detta tolkas är upp till mottagaren. Vi kan emellertid påverka
detta genom att välja ut det vi vill bli associerade med, men det finns alltid en osäkerhet om
detta mottages på det sätt vi avser. Genom att konstruera ett offentligt själv formas vårt själv
om till något som kan konsumeras (ibid). Att vi formar oss själva till varor är något som
Bauman (2008) flitigt diskuterar och han beskriver att nätdejting ur detta perspektiv kan ses
som en form av konsumtionshandling. Vi konsumerar alltså andra människor genom ett
“swipe” på Tinder och med utgångspunkten att “vi är vad vi köper” (jfr Bauman 2008) har
digitaliseringen gett konsumtion nya meningar.
Det centrala syftet i Baumans (2008, s. 60) beskrivning av konsumtionssamhället är att
individerna omvandlas till säljbara varor. Synen på konsumtionssamhället kan ses genomsyra
vår samtid då vi genom digitala medier konstant presenterar versioner av oss själva för andra
som på olika sätt kan konsumeras. Inte minst de många dejtingsidorna är ett tydligt tecken på
att människan likt en vara marknadsförs i syfte att locka marknaden för att slutligen bli såld
och köpt (Bauman 2008, s.32). När individen betraktas som en vara kan vi även konsumera
den och det är precis det som sker på Tinder. I Tinderanvändares “swipande” framkommer det
att individer är förbrukningsvaror och applicerar vi Baumans (2008) syn att vi är missnöjda
varelser som enbart behagas av ytterligare konsumtion blir synen på individen som
förbrukningsvara ännu tydligare. Synen på att människor är förbrukningsvaror har utvecklat
en form av konkurrens där det är viktigt att sticka ut från mängden och erhålla ett högre värde.
Vi kan testa oss fram i vårt konstruerande av den offentliga sfären och Giddens (1991)
påpekar att internet gett upphov till oändliga möjligheter i skapandet av den offentliga sfären.
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Giddens (1991) beskriver att människor formar sig själva genom att göra sig till det dem vill
vara. Hela tillvaron kretsar kring att välja och ta beslut i den vi vill vara (ibid), vilket blir
ytterst tydligt på internet. Ett bland många exempel på detta är Tinder, där användarna själva
väljer vilka bilder av sig själva de delar med sig av och med dessa bilder blir valmöjligheterna
oändliga. Användarna kan med hjälp av sina Tinderprofiler forma olika identiteter och genom
att byta ut en bild mot en annan offentliggörs en ny nyans av individens identitet. En sida till
denna typ av friare identitetsskapandet har lett till att individer som vill öka sitt värde kan
göra det genom att presentera en förskönad bild av sig själva istället för den verkliga bilden.
Denna möjlighet skapar en hårdare konkurrens på Tindermarknaden eftersom människor inte
längre enbart konkurrerar mot andra människor utan de konkurrerar mot en förskönad bild av
andra.
Tinder kan vara ett exempel på mycket, men i denna studie kommer Tinder betraktas som ett
exempel på dejtingtjänster som vi ämnar skapa en djupare förståelse för. Denna studie
kommer således att tillämpa Tinder, som ett exempel på hur självuppfattning kommer till
uttryck genom konsumtion. Detta kan väcka frågor såsom, varför Tinder? Eller hur är detta
relevant inom företagsekonomi? Mycket av konsumtionsforskning har tidigare berört identitet
och konsumtion, bland annat genom mode i fokus (se Thompson & Haytko 1997) men också
hur konsumenten genom symboliska resurser på marknaden konstruerar sin identitet (Arnould
& Thompson 2005). Fältet är alltså inte oberört, men idag det är av betydelse att inom
konsumtionsforskning förstå konsumtion som en del av individers identitetskonstruktion (jfr
ibid). Däremot är fältet mindre utforskat utifrån digitala tjänster, främst nätdejtingtjänster,
som på senare tid kommit att expandera på marknaden. I denna studie är vi intresserade av
konsumtion och konstruktioner av självet då fältet enligt Belk (2013) är i behov av ytterligare
forskning. Vi finner det därför relevant att fortskrida diskussionen genom att tillämpa ett
modernt och digitalt medium såsom Tinder. Viktigt att nämna är att studien kommer behandla
användandet av Tinder som konsumtion och att denna konsumtion, likt övriga
konsumtionshandlingar, konstruerar självet.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om människors självuppfattningar genom
konsumtion av Tinder. För att besvara vårt syfte kommer unga människors erfarenheter och
föreställningar om Tinder som fenomen att analyseras. Våra huvudsakliga frågor är:
•
•

Hur kommer unga människors olika former av självuppfattningar till uttryck genom
konsumtion av Tinder?
Hur presenterar sig unga människor på Tinder och är denna presentation förenlig med
deras självuppfattning?

1.5 Avgränsningar
Studien har avgränsats till nätdejtingsapplikationen Tinder och omfattar således inte övriga
onlinedejtingtjänster på marknaden. Den geografiska avgränsningen till Sverige har gjorts på
grund av såväl tidsbrist som tillgänglighet. Vidare har vi valt att undersöka unga vuxna mellan
18–30 då det utgör Tinders huvudsakliga målgrupp. Studien kommer enbart omfatta personer
med användarerfarenhet av Tinder då vi anser det vara väsentligt för att kunna besvara våra
frågeställningar.

2 Tidigare forskning
Tinder är ett relativt nytt forskningsfält och för att skapa en djupare förståelse för fenomenet
kommer följande kapitel behandla delvis den forskning som gjorts kring Tinder men även
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forskning inom onlinedejting, med ett djupare fokus på självpresentation. Vidare presenteras
även ett avsnitt som behandlar sambandet mellan identitet och konsumtion.

2.1 Tinder som forskningsfält
Majoriteten av den forskning som gjorts om Tinder har fokuserar främst på motivationerna för
Tinder-användandet (Ward 2016; Gatter & Hodkinson 2016; Sumter, Vandenbosch &
Ligtenberg 2017; Timmermans & De Caluwé 2017). Huruvida Tinder är en dejtingapp eller
en “hook-up-app” (Sales 2015), eller ett spel (Stampler 2014) är något som diskuteras flitigt i
media. Duguay (2017) beskriver att det finns likheter mellan hur Tinder och Facebook
(facemash) startades då båda skapades för att likna framgångsrika online-spel med verkliga
människor. Detta stödjer en av grundarna, Sean Rad, själv när han i en intervju (Stampler
2014) avslöjar att den första versionen av Tinder var utformad som ett spel och att dessa
spelliknande funktioner levde kvar inom spelet en längre tid. Under 2016 gjordes
uppdateringen där frasen “keep playing” byttes ut till “keep swiping” som ökade
applikationens kredibilitet för att vara en dejtingapp och inte ett spel. Grundarna själva menar
på att man bör se Tinder som ett medel för att skapa nya kontakter och i en intervju beskriver
Rad att media har målat upp en bild av att Tinder är en “hook-up” app, men att en intern
undersökning visar att 80 % använder Tinder för att hitta ett långsiktigt förhållande (Dredge
2015). Gatter och Hodkinson (2016) gjorde en jämförande undersökning där de undersökte
om motivationerna mellan användare av Tinder och andra online-dejting sidor skiljer sig och
kom fram till att det inte finns någon signifikant skillnad som stödjer den bild som media
målat upp, att Tinder är en så kallad ”hook-up” app. Kontrasterande till detta fann Ranzini &
Lutz (2017) att “hooking up” var ett av de största motiven till användandet. Studien påvisar
dessutom tydliga könsmönster på Tinder, där männens användning karaktäriseras av hook up,
sexuella och romantiska relationer medan kvinnors användande syftar till vänskapliga
relationer, romantiska relationer och bekräftelse.
Timmermans och De Caluwé (2017) undersökte i sin studie personlighetsdrag och menar att
singlar som använder Tinder är mer extroverta och öppna för nya erfarenheter än de singlar
som inte använde Tinder. De argumenterar för att extroverta personer använder Tinder
eftersom de tenderar till att enklare bli uttråkade när de är ensamma och att Tinder används
som underhållning eller som ett sätt att fördriva tiden, vilket styrks av resultatet i Wards
(2016) studie. Forskarna visar även på att personer med introverta personlighetsdrag använder
appen för att hitta en romantisk relation och att dessa personer har en låg korrelation med att
använda applikationen för att fördriva tid eller för distraktion. Tinder anses fortfarande vara
ett modernt och spännande fenomen och oavsett personlighetsdrag var nyfikenhet den faktorn
som spelade störst roll i varför individerna använde Tinder (Timmermans & De Caluwé 2017;
Sumter et al. 2017).
I en studie av Orosz, Toth-Kiraly, Bothe och Melher (2016) undersökte författarna hur Tinder
kan kopplas till ett beroendebeteende. Författarna poängterar att liknande studier om Internet
och Facebook visar på att det finns beroendeframkallande kvalitéer som även framkommer på
Tinder. Tinders beroendeframkallande grundar sig framförallt i dess snabbhet och starkt
positivt återkopplande eftersom människor omedelbart kan erhålla social uppskattning, främst
kopplat till deras utseende. Desto mer tid som spenderas på Tinder, desto mer feedback (ibid).
Forskning påvisar att en ”matchning” kan skapa en tillfällig ökad självkänsla och det
argumenteras för att Tinder kan få en mer betydande roll hos individer som nyligen separerat
från sin partner eller för personer som befinner sig i en ny stad utan ett stadigt socialt nätverk
(Orosz et al 2016; Ward 2016). Kandidatuppsatsen “Att konsumera bekräftelse: Tinder och
dejting i konsumtionssamhället” visade att strävan efter bekräftelse styrde användningen av
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appen snarare än förhoppningar om att träffa en partner (Hjärtemyr 2015). Ytterligare en
aspekt som framträdde i Wards (2016) studie var ett stadie av önsketänk. Författaren
beskriver att motivationerna inte alltid stämmer överens med de faktiska motivationerna.
Flertalet deltagare uttryckte att de gärna finner kärleken på Tinder men att förhoppningarna
till att göra det var låga och att det därför inte utgjorde en anledning till att de använder Tinder
(ibid).

2.2 Nätdejting som forskningsfält
Nätdejting har framförallt studerats utifrån psykologiska perspektiv men det finns även studier
inom det ekonomiska fältet. Hirschman (1987) beskriver att vi människor marknadsför oss
själva likt produkter när vi beskriver oss själva för att hitta en partner. Precis som när vi
skapar en produktannons vill vi skapa en så attraktiv annons som möjligt med våra mest
slående attribut. Det finns ingen skillnad på om vi är online eller offline, det är mänskligt att
vilja presentera sig på bästa möjliga sätt inför potentiella partners (ibid). För att förklara den
komplexitet som finns på dejtingmarknaden använder ett antal forskare metaforer som
marknad när de diskuterar dejting (Ahuvia & Adelman 1993; Heino, Ellison & Gibbs 2010).
Ahuvia och Adelman (1993) använder metaforer som köttmarknad för att beskriva hur vi
människor är en del av det utbud av människor som finns på dejtingmarknaden. Författarna
visar på att metaforer runt konsumtion är vanligare än de kring romantik när dejting
diskuteras. Tidigare studier belyser att det är vanligt att människor beskriver sig själva genom
termer av försäljning och andra personer genom konsumtion, vilka attribut som är av intresse
(Ahuvia & Adelman 1993; Heino, Ellison & Gibbs 2010).
Tidigare forskning kring vilka attribut män och kvinnor har i fokus har skiftat från att handla
om personlighetsattribut såsom att de efterfrågar en snäll, pålitlig och smart partner (Botwin,
Buss, & Shackelford 1997) till att onlinedejting med applikationernas infart blivit mer ytligt
(Ranzini & Lutz 2017). Darwin (1871) uppmärksammade redan på 1800-talet att det i
dejtingvärlden är kvinnans val och i likhet med detta beskriver Heino, Ellison och Gibbs
(2010) att det tillhört mannen att uppvakta kvinnan, men att det har uppstått ett skifte i hur
uppvaktningen sker. Historiskt sett innebar uppvaktning ett planerat hembesök, som har
skiftat till dejter som middagar eller biobesök. Fenomenet förekommer även på
nätdejtingsidor genom att det oftast är män som initierar kontakt med kvinnor. Hitsch,
Hortaçsu och Ariely (2009) visar att 57 % av männen aldrig fått ett mail på en dejtingsida,
medan enbart 23 % av kvinnorna inte blivit uppvaktade och forskarna angav den förklarande
faktorn till detta vara att kvinnor är mer selektiva.
Internetdejting kan tolkas som en typ av romantisk fantasi där individer konstruerar ideala
partners baserat på deras online-interaktioner (Lawson & Leck 2006). Lawson och Leck
(2006) beskriver att individer på internet spelar sociala roller och att de i sin online-version
bygger sociala fronter. Exempelvis består den sociala fronten på Tinder av ålder, namn och
bilder för att konstruera det önskade jaget. Internet skapar ett utrymme där vi kan vara den vi
vill vara och det skapar ett utrymme där fantasin kan flöda. Onlinedejting bygger på att vi
människor kan använda vår fantasi (Arvidsson 2006). Arvidsson (2006) lyfter i sin studie
fram fantasiförmågan som avgörande för att onlinedejting ska fungera effektivt. Författaren
menar att medlemsprofiler på dejtingsidor lämnar ledtrådar snarare än att avslöja eller dölja
information och att andra individer använder sig av detta för att visualisera situationer,
människor och relationer. Det är dessa fantasier som gör onlinedejting till ett framgångsrikt
koncept eftersom det ger människor utrymme att skapa sig en förhoppning om en alternativ
framtid.
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2.3 Självpresentation i onlinedejting
Inom onlinedejtingens forskningsfält finns en stark anknytning till psykologisk forskning där
självpresentation och förskönande befinner sig i fokus (Ellison, Hancock, och Toma, 2010;
Toma & Hancock 2010; Guadagno, Okdie & Kruse 2012; Whitty 2008; Ellison, Heino, &
Gibbs 2006). Ellison, Heino och Gibbs (2006) lyfter självpresentationer inom onlinedejting
som den avgörande faktorn eftersom det är individens profil som lägger grunden i huruvida
andra individer vill inleda en relation eller inte. Det faktum att försköningar av
självpresentationer sker är inget som undgått forskarna inom detta fält och Ellison, Heino och
Gibbs (2006) menar likt Arvidsson (2006) att små ledtrådar i profiler används för att skapa en
bild över personen. På samma sätt som man försöker lista ut vem den andra personen är,
använder många ledtrådar för att visa upp den bild man vill att de andra ska uppfatta.
Cornwell och Lundgren (2001) fann att nivån av engagemang har stor inverkan i hur
sanningsenligt människor presenterar sig själva. Forskarna fann att personer som ämnar ta
relationer vidare till fysiska möten är mindre benägna att försköna sina profiler medan
personer som inte har ett lika stort intresse att mötas fysiskt tenderar att försköna sina profiler
i högre grad. Slutsatsen blev således att ju seriösare dejtingsida, desto seriösare presentation
(ibid). Ellison, Heino och Gibbs (2006) poängterar att det ofta uppstår en problematik där
individerna hamnar i ett dilemma i huruvida de ska måla upp en autentisk eller förskönad bild
av sig själva. Det tillhör inte ovanligheterna att människor förbättrar sitt utseende inför en
första träff samtidigt som de drivs av att motparten ska acceptera dem som de är. Dilemmat
överförs på interaktioner inom sociala nätverk dock erbjöds där individer en större kontroll
och kan därför måla upp en mer strategisk bild av sig själva (ibid). I likhet med detta visar
Ranzini och Lutz (2017) att användare med hög självkänsla tenderar att avslöja en mer ärlig
bild av sig själva. Toma och Hancook (2010) kom fram till att ju mindre attraktiva människor
är, desto mer benägna är de att ljuga om sitt utseende i sin dejtingprofil och i beskrivningen av
sin fysik. De tekniska redskapen öppnar således möjligheten för manipulation med
förskönande bilder samtidigt som människor genom text kan kommunicera ett attraktivare och
önskat intryck utåt (ibid). Att dessa tekniska redskap används till användarnas fördel är inget
nytt och det visade sig i en undersökning att hälften av användarna ljög i sina profiler (Whitty
2008). Inom temat lögner i onlinedejting har forskare visat på att personer framhäver sina
positiva attribut och tonar ner oönskade attribut (Heino, Ellison och Gibbs 2010).
Tidigare forskning redogör även för att kvinnor tenderar att försköna sitt utseende, framförallt
vikt medan männens lögner berör längd och ålder (Whitty 2008; Toma, Hancock & Ellison
2008; Toma och Hancook 2010). Hitsch, Hortaçsu och Ariely (2009) undersökte vilka
faktorer som gav högst utslag hos könen och kom fram till att mäns höga inkomst var den
faktor som gav högst respons medan kvinnans utseende gav högst utslag. Vidare påvisades att
män tenderar att ljuga om status och intressen i större utsträckning än kvinnor. Korta män och
överviktiga kvinnor fick låg respons, vilket även korrelerar med de faktorer som både Whitty
(2008) och Toma, Hancock och Ellison (2008) kom fram till var de attribut personer ljög mest
om i sina profiler. Arvidssons (2006) studie belyser att kvinnor i högre grad är mer bekväma i
profilbeskrivningar av sig själva än männen, dock inte att kvinnor skulle ljuga mer utan
snarare att de känner sig mer bekväma med den front de presenterar. Heino, Ellison och Gibbs
(2010) argumenterar för en acceptans i att människor överdriver sina profiler vilket har lett
till att många utvecklar en typ av strategi för att se igenom dessa överdrifter. En annan
tendens forskarna fann var att användare utvecklar metoder i syfte att säkerställa den
personliga informationen för att lista ut vad som stämmer och inte stämmer i bedömningen av
en persons marknadsvärde. Forskarna likställer denna metod med den skepsis vi har kring
marknadsföring och reklamkampanjer av produkter.
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2.4 Identitet genom konsumtion
Belks (1988) publicering av "Possessions and the Extended Self" la grunden för ett
accelererande intresse hos konsumentforskare där området konsumtionen definierar individen
(Ahuvia 2005; Belk 2013, 2014; Lehdonvirta 2010; Thompson & Loveland 2015). Thompson
och Loveland (2015) beskriver att identitetskonstruktion fått en mer avgörande roll i
forskning inom konsumtionsbeteende och att kunskap om identitetskonstruktion genom
konsumtion är centrala för att förstå konsumentbeteende (ibid). Ferraro, Escalas och Bettman
(2011) likt andra forskarna inom området (Belk 1988; Ahuvia 2005) argumenterar för att
värdet av att äga en vara går utöver dess funktionella värde, eftersom varan symboliserar en
viktig komponent i individens självidentitet. När ägodelar har ett symboliskt värde blir de en
del av det Belk (1988) benämner som det “utvidgade självet”. Ferraro, Escalas och Bettman
(2011) belyser att vissa ägodelar som anses mest meningsfulla för individen kan komma att
hjälpa individen med sin konstruktion av självet och att bygga upp sitt upplevda värde. En
högskoleexamen representerar en akademisk prestation likt hur en vigselring representerar en
stark relation, varav båda dessa ägodelar/framgångar kan höja det uppleva självvärdet
(Ferraro, Escalas & Bettman 2011). Thompson och Haytko (1997) redogör i sin studie för att
kläder blir delaktiga i människors identitetsskapande.
Med digitaliseringen framfart skapas nya sätt att konstruera en identitet (Belk 2013;
Lehdonvirta 2010). Författarna menar att digitala ägodelar och digital konsumtion har lika
stor inverkan på individers identitetsskapande som reala ägodelar. Belk (2014) pekar på hur
avatarer i virtuella världar kan påverka hur vi ser på oss själva i den reala världen. Förutom
digitala enheter och avatarer finns det också ett antal rent digitala ägodelar, såsom foton och
textmeddelanden, vilka utgör en del av det utvidgade självet på samma sätt som de materiella
ägodelarna och andra människor (Belk 2014). Belk (2013) slutsats blev att dessa digitala
ägodelar kan ha samma påverkan i självet som dess konkreta motsvarighet i verkligheten. För
att "level up" i många onlinespel krävs timmar av ibland tråkigt onlinearbete (Lehdonvirta
2010). Med tanke på den tid som investeras är det förståeligt att vi kan bli knutna till den
virtuella utrustning vi har förvärvat, de virtuella strukturerna vi byggt och de virtuella
kläderna och tillbehören vi har valt, tillverkat eller köpt. På sociala medier argumenterar Belk
(2014) för att det sker en sammansättning av identiteter genom att man taggar en annan
person, lägger upp bilder på någon annan eller kommenterar på någons bild, blir vi delaktiga i
andra människors identitetsskapande. På sociala medier ges ofta en snabb återkoppling kring
utseende, åsikter och aktiviteter vilket har lett till att sociala medier inte enbart används för
feedback utan i syfte att bekräfta sig själv (Belk 2013; Boyd 2008). I dessa och andra digitala
medier uttrycker vi allt mer vårt eget för andra på sätt som potentiellt lockar en mycket större
publik än att använda icke-digitala medier (Belk 2013, 2014). Självet utvidgas via dessa
digitala medier samt genom digitala enheter, såsom mobiltelefoner, som vi numera är alltmer
beroende av (Belk 2013, 2014).

3 Metod
I följande avsnitt presenteras de metoder och material som valts ut för vår studie. Metod och
materialbesluten kommer såväl redogöras som motiveras. Vidare redogörs en reflektion av
studiens tillförlitlighet och giltighet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och kritisk
granskning av vår studie.

3.1 Forskningsansats
Studien har utgått från en induktiv ansats då den teori som presenterats ligger till följd av den
empiriska insamling som genomförts. Studiens utformning är av kvalitativ karaktär vilket är
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utmärkande för en induktiv ansats (Bryman och Bell 2013). I denna studie har det empiriska
materialet först samlats in och teorierna har framställts därefter. Lämpliga teorier har således
valts ut i syfte att besvara våra frågeställningar. Vidare tillät den induktiva ansatsen att
ständigt omforma studiens teorier för att generera studiens resultat. För att besvara våra
frågeställningar och befinna oss nära vårt problemområde tillämpades det hermeneutiska
perspektivet. Då vi inte strävade efter att finna faktiska sanningar utan snarare erhålla en
förståelse av företeelser i människans sociala verklighet, i denna studie om Tinder, blir den
hermeneutiska metoden lämplig (Bryman & Bell 2013). Fortsättningsvis tillät denna form av
metodansats utrymme för både tolkning, förståelse och förmedlande samtidigt som den gett
oss möjligheten att komma underfund med bakomliggande orsaker.

3.2 Ontologisk ansats
Studiens ontologiska perspektiv härstammar från socialkonstruktivism då vi genom intervjuer
ämnar komma underfund med sociala företeelser om huruvida människor förstår samt
konstruerar sin sociala verklighet. Då det socialkonstruktionistiska synsättet förespråkar en
socialt konstruerad och obeständig värld som fås till stånd och ständigt förändras av dess
sociala aktörer (Bryman & Bell 2013) fann vi den lämplig i vår studie. Studiens resultat
presenterar informanternas utsagor och inte faktiska sanningar, men också beträffande
uppsatsens syfte gällande konsumtion och identitet på Tinder. Tinder betraktas alltså som ett
socialt fenomen till följd av interaktionen appen tillhandahåller användare emellan, där
användarna betraktas som sociala aktörer och Tinder som dess omgivning. Vidare betraktar
det socialkonstruktionistiska perspektivet, likt denna studie, individen som föränderlig snarare
än biologiskt fastkonstruerad från födseln (jfr Gauntlett 2002 s.16). Detta synsätt har således
väglett oss såväl i intervjufrågorna som i den teoretiska tolkningsmallen som sedan tillämpats
i det empiriska materialet. Genomgående under studiens förlopp har informanterna och
studien i helhet betraktats utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet.

3.3 Forskningsmetod
Empirin har samlats in genom en kvalitativ metod då textmässiga källor snarare än
sifferbaserat resultat varit essentiellt för att kunna besvara uppsatsens syfte. Detta för att den
kvalitativa metoden tillhandahåller oss en djupare förståelse samt kunskap inom
undersökningsområdet samtidigt som den förmedlar informantens verkliga syn och detaljer
mer ingående (Bryman & Bell 2013).

3.4 Vad har vi gjort?
Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av en kombination av intervjuer och en
netnografisk studie vilka presenteras i följande avsnitt.
3.4.1 Förstudie
När vi fann vårt problemområde påbörjades ett arbete med läsning av tidigare uppsatser (jfr
Bryman & Bell 2013) om konsumtion och identitetsskapande inom fenomenet nätdejting för
att skapa oss en förståelse för vad som gjorts inom området. Genom detta förarbete fick vi en
insikt i hur andra studier konstruerats vilket låg till hjälp för att bygga upp vår studie. Den
litteratur som tillämpats är hämtad från både biblioteket i Högskolan i Borås och
stadsbiblioteket i Göteborg. Vad gäller vetenskapliga artiklar har söktjänster Högskolan i
Borås tillhandahåller funnits till förfogande. Vidare har vi skapat egna användarkonton på
Tinder i syfte att närma oss fenomenet och få en insikt i hur appen fungerar samt används.
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3.4.2 Våra informanter
Eftersom såväl studien som intervjufrågorna handlar om dejtingappen Tinder utgörs våra
informanter av personer som använder appen och besitter erfarenheter av den. Våra
informanter är heterosexuella och mellan 18–30 år gamla. Då Tinders målgrupp inte
framkommer har studien av Findahl och Davidsson (2016) som visade på att detta åldersspann
var de mest aktiva inom Tinder i Sverige funnits till förfogande. Att åldersspannet har
begränsats från 18 år beror dock på appens egna åldersgräns på 18 år. Vi väljer att benämna
denna målgrupp för ”unga människor” i denna uppsats. Informanterna är samtliga bosatta
spritt runt om i Sverige, alltifrån Göteborg, Borås, Linköping till Värnamo. För de
semistrukturerade intervjuerna valdes informanterna först ut genom ett bekvämlighetsurval
som senare resulterade i ett snöbollsurval. Avsikten med att intervjua personer vi har en
etablerad relation till var en förhoppning om att informanterna skulle öppna upp sig mer och
därmed generera mer sanningsenlig information. De första informanterna rekommenderade
sedan vidare andra informanter som de trodde skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju.
Vi har alltså en någorlunda etablerad relation med merparten informanter i våra
semistrukturerade då snöbollsurvalet kom att omfatta ett flertal bekanta informanter.
Emellertid vill vi poängtera, utifrån erfarenhet, att såväl relationen som icke-relationen till
informanterna inte hade någon större betydelse i svaren som erhölls.
I de netnografiska intervjuerna har informanterna kontaktats på Tinder. Vi har således haft
egna användarkonton och ”swipat” höger på samtliga användare i syfte att tillgängliggöra
chattfunktionen på Tinder. De netnografiska intervjuerna ägde rum i Borås och avståndet
begränsades till Tinders maxgräns på 160 km. I enlighet med etiska principer uppgavs en
beskrivning på Tinderprofilen om att en uppsats inom ämnet Tinder skrivs och att tankar samt
erfarenheter från Tinder välkomnas. Därefter har ett meddelande skickats ut till de personer
som ”matchning” uppstått med. Det första meddelandet som avsändes till samtliga berörda
innehöll en förfrågan om att svara på frågor samtidigt som anonymitet utlovades. Av de
tillfrågade, svarade över hälften och därefter inleddes en konversation i varierande längd. Då
vi som skriver studien är kvinnliga författare har vi inte haft möjlighet att intervjua kvinnliga
informanter genom Tinder. De netnografiska intervjuerna omfattar således enbart manliga
informanter, vilket vi kommer redogöra för nedan.
3.4.3 Intervjuerna
Vår studie bygger huvudsakligen på intervjuer i syfte att få en inblick i informanternas
erfarenheter, tankar och upplevelser kring Tinder (jfr Kaijser & Öhlander 2011 s.85). Denna
insamlingsmetod användes då vi ämnar åstadkomma ett erfarenhetsnära, nyansrikt såväl som
mångfacetterat material för både analys och tolkning (ibid). Thompson och Haytko (1997)
visar i sin studie på vikten i att förstå sitt undersökningsområde och genom att vi bekantat oss
med Tinder i vår förstudie gav detta oss möjligheten att ställa relevanta följdfrågor under
intervjuerna. Genom intervjuer med användare av Tinder erhåller vi användarnas erfarenheter
och föreställningar om appen, med inspiration från Thompson och Haytkos (1997) studie där
de genom intervjuer erhöll erfarenheter och föreställningar om modediskurser. För att bemöta
våra frågeställningar har vi enskilt genomfört semistrukturerade intervjuer vilka utgör
stommen i denna studie. Likt Thompson och Haytko (1997) genomfördes intervjuer som
karaktäriserades av en samtalsliknande karaktär där informanternas berättelser utgjorde
huvuddelen av intervjun. Då vi enskilt genomfört intervjuerna har viss struktur varit
nödvändig, därav har en intervjuguide med berörda teman och frågor funnits till förfogande
(Bryman & Bell 2013). Dock har intervjuerna haft en lös struktur för sidospår, såväl
ämnesmässigt som i form av fika och ”tindrande” ihop med våra informanter på Tinder. Vi
har därför inte förhållit oss strikt och grundligt till guiden utan haft stor frihet i att formulera
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svaren individuellt utifrån informanternas utsagor (jfr ibid). Vidare är den semistrukturerade
intervjun anpassad till flertalet forskare och informanter vilket underlättat såväl jämförelse
som analys av innehållet (ibid).
Totalt genomfördes sju semistrukturerade intervjuer vilka varierade från 40 minuter till 80
minuter. Antalet genomförda intervjuer motiveras mot bakgrund av empirisk mättnad vilket
uppnåddes då informanternas utsagor såväl tangerade som upprepade varandra och nyanserad
information således inte tillkom (jfr Bryman & Bell 2013). Alla intervjuer, både frågor och
svar, har spelats in och därefter ordagrant transkriberats i syfte att viktig information inte
förbises (jfr Öhlander & Kaijser 2011). Inspelning av intervjuer har dessutom säkerställts med
informanterna, vilka samtliga gav sitt godkännande till. Vidare ansåg vi detta nödvändigt i
syfte att kunna presentera en komplett redogörelse för den information som tilldelats under
intervjutillfälle som vi båda sedan kunde ta del av. Varje transkribering utfördes snarast efter
varje intervju i syfte att säkerställa materialet omhändertogs. Både intervjutillfälle och
transkribering delades upp enskilt mellan författarna eftersom vi inte ansåg bådas närvaro
väsentlig då både inspelning och transkribering fanns till hands. Vi anser dessutom att bådas
närvaro snarare skulle hämma informanternas utsagor, dels för att Tinder är ett högst
personligt ämne, dels ur ett förtroendeperspektiv gentemot informanterna. Vi anser snarare att
denna uppdelning oss intervjuare emellan främjat det tillhandahållna intervjumaterialet.
Intervjuerna genomfördes antingen hemma hos intervjuaren eller informanten för att skapa en
trygg och familjär miljö. Detta val var dock upp till informanterna själva och vi anpassade oss
således därefter. Syftet med hemmamiljön var att skapa en känsla av dialogliknande
diskussion mellan två vänner om Tinder, och inte en stel, inspelad intervju. Detta för att
erhålla så ärliga och öppna svar som möjligt.
Varje intervju har introducerats med att informanterna blev underrättad om att avsikten med
intervjun var att erhålla en förståelse för känslorna, erfarenheterna och tankarna relaterade till
Tinder. Introducering gjordes för att säkerställa informanterna om att inte finns något ”rätt
eller felaktigt” svar. I likhet med Thompson och Haytko (1997) påbörjades samtliga intervjuer
med enklare frågor kring generell bakgrundsinformation om informanten för att sedan övergå
till övergripande frågor gällande informantens generella uppfattning om Tinder. De frågor
som kunde uppfattas av informanterna som mer känsliga och personliga kopplade till egna
erfarenheter och tankar om Tinder ställdes i slutet av intervjun i syfte att skapa en
bekvämlighet likaväl trovärdighet i att besvara dessa (Kaijser & Öhlander 2011). Däremot
ställdes följdfrågor då informanten självmant hamnade i avstickare som berörde dessa
områden.
3.4.4 Netnografi
Då det finns svårigheter i att tillämpa traditionella akademiska kommunikationskanaler när
internet befinner sig i blickfång (Berg 2015) har vi valt att komplettera vår studie med
material inhämtat från Tinder. Netnografi syftar till att förstå huruvida kulturella och sociala
liv konstrueras både på, med hjälp av och i relation till nätet. Vår studie fokuserar på
dejtingapplikationen Tinder, vilket kan betraktas som ett tillgängligt forum på internet.
Den netnografiska metoden har fortgått under den större delen av studiens genomförande.
Inom netnografi finns det flertal skilda sätt att samla in material på. Vi påbörjade tidigt med
att eftersöka information om Tinder i olika forum som redan existerade på internet, vilket är
ett vanligt tillvägagångsätt inom netnografi (Kozinets 2011 s.10). Dessa forum, eller som
Kozinets benämner det ”online communities” tillhandahåller en kultur och normer för hur
människor uppför sig på forumet. Vi har sedan använt dessa kulturer som ett verktyg för att
avgöra vilka forum vi ämnat hämta information från. Avgränsningen resulterade i de två
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största svenska forumen, Familjeliv.se och Flashback.org. Dessa två forum har vitt skilda
kulturer och även en stor skillnad med mängd av information. Vi stötte på problematiken med
ett överflöd av information under vår insamling (jfr Berg 2015) då det vi fann inte tillförde
något till studien. Däremot skapades härigenom en djupare förståelse för fenomenet Tinder.
Då det vi sökte inte förekom på något svenskt forum försökte vi istället provocera fram
material på Familjeliv (se bilaga 2) genom att skapa en tråd på forumet. Dock erhölls inga
svar och vi vände oss således till appen Tinder. I de netnografiska intervjuerna har
informanterna som tidigare nämnt kontaktats på Tinder. Av de vi ”matchade” med och
skickade ut förfrågan, svarade över hälften av de tillfrågade och därefter inleddes en
konversation i varierande längd. Emellertid resulterade enbart två Tinderintervjuer i
användbart resultat då resterande konversationer inte tillförde nyanserade material eller
användbara svar. En problematik ligger i nyanseringen i den ”smsliknande” karaktären i
konversationen, där det inte lades någon större vikt vid känslor och följdfrågor då det fanns
svårigheter i att uppnå en riklig intervju över ett mobilt medium. Denna form av netnografiska
intervjuer tillämpades dock enbart för att komplettera de genomförda semistrukturerade
intervjuerna men även i syfte att undersöka om denna form av intervjuer tillförde såväl nytt
som avvikande material.

3.5 Etiska principer
Samtliga metoder i studien genomfördes utifrån etiska principer som berör svensk forskning.
Vad gäller kvalitativa intervjuer där forskaren syftar till att beröra deltagarnas privata liv, i
vårt fall informanternas användning av onlinedejtingappen Tinder, blev dessa riktlinjer
nödvändiga. Innan intervjuernas start blev informanterna i god tid tillfrågade om medverkan
samtidigt som de blev informerade om studiens syfte. Detta för att informanterna skulle ha
möjlighet till att avböja utifrån den information som utgetts samtidigt som de blev
informerade om vad som förväntades under intervjun. Tidsbokning överlämnades till
intervjupersonerna i syfte att få dem mer bekväma i intervjun. Innan intervjun upplystes
informanterna ännu en gång om att deras medverkan är frivillig samt att de har möjligheten att
avbryta intervjun om så önskas. Vi är medvetna om att vårt studieområde kan anses vara ett
känsligt ämne att tala högt om och vi var därför noga med både konfidentialitet samt
anonymitet. Både vid intervjuförfrågan och innan intervjuns start utlovades
intervjupersonerna full anonymitet i form av fingerade namn. Informanterna underrättades
dessutom om inspelningens syfte samt att informationen enbart används för forskningens
ändamål. Vi upprättade dessutom intervjupersonerna om studiens bakgrund innan påbörjad
intervju för att inte riskera vilseledning. Vi har inte lagt någon vikt vid personliga värderingar
eller någon vidare missledande information om själva ämnet utan enbart beskrivit att frågorna
berör appen Tinder och dess användning. Vi bedömer att vi genom detta förfarande gett
informanterna en insikt i varför vi önskar motta deras subjektiva åsikter. Genom att ta hänsyn
till dessa aspekter anser vi oss beaktat samtliga etiska regler Bryman och Bell (2013)
förespråkar.

3.6 Analysmetod
När intervjuprocessen avslutades påbörjades en upprepad läsning av det empiriska materialet
(jfr Kaijser & Öhlander 2011). För att få en djupare förståelse i hur det empiriska materialet
skulle hanteras har ”Etnologiskt Fältarbete” skriven av Kaijser och Öhlander (2011) väglett
oss. Vi uppfattade snarast att ett omfångsrikt material erhållits och inledde en kategorisering
av materialet, det vill säga tematisering. Denna tematisering har skapats dels utifrån
återkommande och intressanta svarsmönster, dels utifrån studiens syfte. Vidare fanns en
tematisk uppdelning i intervjuguiden men den kom dock att förändras då ytterligare mönster
inom temana framkom. För att tematisera materialet fanns även transkriberingar till
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förfogande vilka vi upprepade gånger läste igenom för att finna likheter och intressanta spår i
hur informanterna pratade om fenomenet (jfr Thompson & Haytko 1997). Empirin är således
uppdelad i tre huvudteman och ett antal olika underteman. Det första huvudtemat benämns
”Att konsumera Tinder” och redogör för hur våra informanter pratar om och använder Tinder.
Detta i syfte att skapa en förståelse i hur informanterna använder appen. Under detta tema
finns ytterligare underteman vilka omfattar informanternas vanligaste användningsområden
av Tinder. Därefter följer huvudtemat ”Dejting eller Hookup” som huvudsakligen behandlar
informanternas tal och föreställningar om Tinder som onlinedejtingapp och
identitetskonstruktion. Inom detta huvudtema finns ytterligare underteman. Slutligen redogör
empirin för huvudtemat ”Självet på Tinder” vilket omfattar hur informanterna framställer sig
själva på Tinder.

3.7 Kritisk metoddiskussion
Kvalitativa studier medför subjektiva risker (Bryman & Bell 2013) vilka vi i största möjliga
mån tagit hänsyn till. Vad gäller intervjuerna förekommer risken att såväl utsagor misstolkas
som att nödvändig information förbises. Detta har vi försökt säkerställa genom följdfrågor och
ett grundligt arbete med empirin och dess tematisering. Vidare har vi genomgående bearbetat
intervjuguiden och förbättrat otydligheter som framkommit i tidigare intervjuer. Vår första
intervju var en ”testintervju” för att försäkra att såväl syftet uppfylldes som missförstånd inte
uppkom. Då vårt problemområde i viss mån intränger informantens privatliv finns risk med
”förskönade” utsagor vilket vi försökt säkerställa innan intervjustart. Främst genom utlovad
anonymitet, fingerade namn samt försökt skapa en trovärdighet gentemot oss intervjuare.
Emellertid förekommer fortfarande svårigheter i att garantera att samtliga utsagor är
sanningsenliga. Att vi sedan tidigare har en förståelse för Tinder kan också hämmat resultat i
form av subjektivitet samt att frågor ställts utifrån erfarenhet och fördomar. Vi har således i
största mån försökt vara objektiva och inte låta egna tankar påverka. Vidare är vi inte
användare av Tinder sedan tidigare utan användarkonto skapades i samband med studien och
vi besitter således inte en avsevärd erfarenhet.
Vidare kan vårt urval kritiseras, främst den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män.
Den netnografiska intervjun på Tinder har som tidigare nämnt enbart skett mot manliga
informanter på grund av Tinders inställningsfunktioner. Vi hade givetvis kunnat låna manliga
vänners Tinderkonton men valde av etiska skäl att avstå. Emellertid hade vi dessutom kunnat
förändra inställningarna på Tinder och inkludera även homosexuella kvinnor i syfte att nå
kvinnliga användare. Detta hade dock i sin tur behövt göras omvänt, homosexuella män,
vilket inte är möjligt genom våra egna användarkonton på Tinder. På grund av tidsbrist har vi
enbart valt att inkludera heterosexuella informanter, även av orsaken att det utgör Tinders
största målgrupp. Vidare ämnade den netnografiska studien till att komplettera studien men vi
erhöll inte något vidare nyansrikt material och avstod även av den orsaken att inte lägga större
tid. Vi är medvetna om att detta kan resultera i ett skevt resultat. Vi vill emellertid poängtera
att vi anser den ojämna fördelningen könen emellan inte har påverkat studiens resultat. Viktigt
att poängtera är att vår ambition inte varit att uttala oss om hur enskilt män och kvinnor
använder Tinder utan snarare erhålla deras föreställningar och erfarenheter. Vidare vill vi
förtydliga komplikationerna kvalitativa studier medför i generaliserbarhet (jfr Bryman & Bell
2013). Vi vill samtidigt poängtera att vår ambition inte varit att generalisera utsagor om den
större population Tinderanvändare utan snarare analysera informanternas utsagor för att skapa
en djupare förståelse i fenomenet.
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4 Teoretisk referensram
Det finns ett flertal olika synsätt på identitet och identitet som forskningsfältet är gigantiskt
både inom det socialpsykologiska och det sociologiska fältet. Somliga förespråkar att identitet
är medfött medan andra beskriver det vara en pågående process som konstrueras i relation till
samhället och andra individer (jfr Giddens 1991). Flera olika begrepp av identitet ligger nära
varandra och är nästintill utbytbara men definitionen har en avgörande roll beroende på vilka
perspektiv och betydelser man knyter an till (Lalander & Johansson 2010). Vissa författare
använder identitetsbegreppen flytande (jfr Giddens 1991) medan och andra mer exakt.
Begreppet identitet är alltså inte fullständigt oproblematiskt. Identitet är ständigt i rörelse,
främst med hänsyn till vår samtid som ständigt förändras. Den digitala utvecklingen har fört
med sig nya former av möten som bär spår av de traditionella sätten att mötas fysiskt. På
Tinder sker sociala samspel och för att förstå denna interaktion har vi kompletterat klassiska
teorier med nutida.
Då vi undersöker hur olika former av självuppfattningar kommer till uttryck genom
konsumtion av Tinder bygger vår teoretiska referensram på socialpsykologiska synsätt som
kopplar ihop självuppfattningar och konsumtion. Vi anknyter till den såväl symboliska
interaktionismens syn på identitet som teorier om sociala konstruktioner. Våra teorier
behandlar däremot inte allt som är skrivet om självet specifikt, utan teorierna hjälper oss svara
på frågor om självuppfattningar och konsumtion. En erfaren diskursteoretiker finner säkert
fortfarande problem i läsandet av vår uppsats och anser att vi förväxlar begreppen samt att vi
ibland uttalar oss om hur saker är snarare än hur de är konstruerade. I vår teori finns
exempelvis Goffmans (1959) teori om vardagslivets dynamik, men trots att den skrevs för
snart 60 år sedan finns avtryck i vardagen än idag. Än idag har vi en benägenhet att bedöma
vår värld utifrån språkliga kategorier och stereotyper (Lalander & Johansson 2010). Även
Giddens (1991) teori om självreflexivitet, ett sätt se och analysera sig själv på, är centralt
inom socialpsykologi. Vi föreställer oss fortfarande hur vi uppfattas och hur andra vill att vi
ska vara. Vi kommer i den teoretiska referensramen genomgående att motivera våra val av
såväl teorier som begreppsdefinitioner.
Sammanfattningsvis kommer vi använda “självuppfattning” när det handlar om hur man
uppfattar sig själv och hur andra uppfattar en. När vi säger presenterar sig själv, menar vi hur
människor presenterar sig själv i den sociala interaktionen. Emellanåt skrivs “framställa”,
vilket har samma betydelse som presentera i denna studie. Vidare uppkommer begrepp
“identitet” vid vissa tillfällen vilket i studien betraktas som synonym till “självet”. Vi anser
alltså dessa begrepp vara användbara och utbytbara då innebörden förblir densamma, alltså att
självet såväl identitet är ett pågående projekt, en konstruktion.

4.1 Självuppfattning och konsumtion
”Vi är inte det vi är utan det vi gör oss till” skriver Giddens i sin bok Modernitet och
självidentitet (1991, s.95). Författaren benämner identitet för “self-identity” och beskriver det
vara något som framställs av och framställer modernitet. En av Giddens (1991) centrala
huvudpoänger är att självidentitet är ett reflexivt projekt, vilket innebär att vi numera är mer
medvetna om att det finns många olika identiteter att välja bland. Vi måste ständigt ta hänsyn
till dessa i syfte att konstruera en pålitlig bild av oss själva och att uppfattas därefter (ibid).
Tidigare ansågs identitet vara något förutbestämt och fastställt som utgjordes av tradition samt
yttre förhållanden i form av kön, släktskap eller yrke (Giddens 1991; Bauman 2008;
Gärdenfors 2017; Östberg & Kaijser 2010, s. 71) men i samband med det moderna samhällets
utveckling kom identitet att få en annorlunda betydelse. Gärdenfors (2017) resonerar likt
Giddens men lyfter samtidigt fram spegelns betydelse för det förändrade synsättet på självet.
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Med spegelns framväxt väcktes ett nytt sätt att värdera människor där utseendet fick kom att
få större betydelse. Gärdenfors (2017) skriver moderniteten bryter ner gamla traditioner och
tillvägagångssätt för att bana vägen för det nya. Konsumtion har kommit att få en större
betydelse i människans självkonstruktion då individen konstruerar sig själv genom
konsumtion (jfr Östberg & Kaijser 2010 s.13; Bauman 2008). Detta innebär således att
identitet präglas av ständig förändring (Giddens 1991; Bauman 2008; Östberg & Kaijser
2010).
Till följd av dagens moderna tid, inte minst den digitala kommunikationens utveckling, drivs
individen till självförverkligande (Gärdenfors 2017). Den moderna kommunikationstekniken
har öppnat upp dörrar till olika miljöer vilket i sin tur resulterat i att individer väljer bland
olika livsstilar genom samhällets utbud av valmöjligheter. Gärdenfors (2017) påvisar att
människan har behov, som att vi blir hungriga eller törstiga och i den moderna världen måste
vi ta ställning till vilken person vi vill vara vid varje val för att släcka varje behov. Vi dricker
inte enbart mjölk, utan väljer mellan olika fetthalter eller ekologiska alternativ innan vi
släcker törsten. Reklam försöker i sin tur övertyga individer om att man skapar sin identitet
genom de olika val man gör och detta har kommit att kallas för livsstil. Giddens (1991)
beskriver livsstil som något föränderligt över tid och att livsstilen i samband med
moderniteten snarare kommit att bli ett krav som sker genom vardagliga val. På så vis
utformas livsstilen individuellt och är en väsentlig del i individens själv. Giddens (1991)
menar vidare att livsstil hör ihop med ytlig konsumism då individens val och beslut talar om
vem den vill vara och framstå som. Livsstil handlar sålunda om skapandet av sig själv.
Författaren beskriver att individen ständigt under sin livstid formar sig själv. Marknaden
tillhandahåller människor ständigt nya verktyg för identitetsskapande vilket gör att identitet är
föränderlig genom konsumtion. (ibid, s.52).
Arnould och Thompson (2005) menar att individer genom att antingen ta avstånd eller
ställning gentemot konsumtion kan konstruera en identitet. Identitet är således något som
utgår från medvetenhet och konstrueras i samband med reflexiva handlingar (Giddens 1991).
Människans identitet ger alltså uttryck för den man är eller också vill vara (Giddens 1991;
Bauman 2008; Östberg & Kaijser 2010). Gärdenfors (2017) menar att vårt fåfänga skapat en
enorm marknad för allt som kan göra oss mer attraktiva. Människor idag nöjer sig inte med
hur de ser ut utan strävar hela tiden efter att konstruera sitt sanna jag genom att framställa sig
själva som bättre. Gärdenfors (2017) beskriver att spegeln och kameran är en viktig del i
skapandet av det moderna jaget. All bildteknologi och sociala medier har lett till att självet
skapas genom hur vi ser ut. Fokus ligger inte längre på våra inre egenskaper utan de har
hamnat i skymundan för det yttre i skapandet av det sanna jaget. En en central del i identitet
handlar därför om hur andra uppfattar på oss (ibid).
Det vi konsumerar och inte konsumerar speglar vår identitet, likt talspråket ”du blir vad du
köper” (Bauman 2008). Vi kan alltså bli det vi vill vara genom konsumtion (jfr Giddens
1991). Numera är produkter och tjänster utrustade med en identitet och ett köp genomförs
därför inte längre för dess funktion utan snarare för vad de innebär (jfr Bauman 2008; Östberg
& Kaijser 2010). Konsumtion är alltså en symbolisk handling där en produkt eller tjänsts
anseende har en större innebörd än dess funktion (Östberg & Kaijser 2010). De produkter vi
omger oss med och de konsumtionshandlingar vi utför berättar en historia för andra om vem
vi är (ibid s. 69). Vidare menar författarna att vi är vana vid att bedöma andra människor på
detta sätt men också att själva bli uppfattade utifrån våra konsumtionshandlingar. Östberg och
Kaijser (2010) diskuterar sociala konstruktioner och menar att konsumtion uppstår i
förhållande till andra individer. Detta leder i sin tur till att individer handlar utifrån andras
preferenser snarare än egna och lägger fokus på hur andra uppfattar dem. Individer tenderar
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därför agera utifrån andra människors preferenser och huruvida de kommer att uppfattas i
andras ögon, istället för att agera utifrån sitt eget omdöme (ibid s.70). Detta leder således till
att självet konstrueras i förhållande till andra människor genom att människan eftersträvar att
på ett åtråvärt sätt uppfattas av sin omgivning (Östberg & Kaijser 2010). Människor
eftersträvar alltså fördelaktiga självuppfattningar.

4.2 Det utvidgade självet
Russel Belk (1998), forskare inom konsumentbeteende, diskuterar ägodelarnas roll i självet.
Författaren hävdar att det krävs en förståelse i vilken roll ägodelar har i självet för att förstå
konsumentens konsumtionsbeteende. Belk (1988) skriver bland annat att konsumenter,
antingen medvetet eller omedvetet, har en nära knytning mellan dess ägodelar och dess känsla
av självet. Belk (1998) beskriver att individens ägodelar ger uttryck för det utvidgade jaget
och ägodelar är på så vis en del av vem man är. De saker människan har, det den gör och
konsumerar påverkar alltså självuppfattningen. Vem vi är, är alltså kopplat till de ägodelar vi
har. Belks (1998) definition av självet kommer att appliceras i syfte att få en insikt i hur
ägodelar och självet berör varandra. Författaren lyfter fram att de viktigaste kategorierna av
det utvidgade självet är (1) vår kropp, (2) interna processer, (3) idéer och (4) erfarenheter samt
(5) de personer, platser och saker man känner till. Andra människor är både självständiga och
potentiellt "föremål" som ingår i det utvidgade självet. Han beskriver att individens ägodelar
inte enbart är en del i vår egna utvidgade självkonstruktion utan att ägodelarna även fungerade
som “minnesmarkörer” som av andra individer kan kopplas till olika saker. Sedan grunderna i
det “utvidgade självet” arbetades fram har mycket förändrats och teknologiska förändringar
har lett till att det utökade självet även fått en digital dimension (Belk 2013). Författaren
förklarar att det i samband med digitaliseringen har skett grundläggande
beteendeförändringar, det som tidigare varit privat syns numera för offentligheten, vilket
liknas vid det resonemang både Gillberg (2014) och Gärdenfors (2017) för. Belk (2013)
argumenterar för att likt hur vi är bundna till materiella ting kan vi även skapa band till
immateriella ägodelar. Författaren pekar på forskning av Lehdonvirta (2010) som hävdar att
eftersom vi spenderar pengar på virtuella varor när vi köper tjänster som filmer och spel
tillgodoses behov och dessa varor blir därför inte mindre verkliga för sina ägare. Virtuella
utvidgade identiteter är av lika stor vikt som andra utvidgade identiteter (Belk 2013). Belks
synsätt blir relevant för oss för att förstå eftersom medier så som Tinder har kommit att ses
som en del av det utvidgade självet och hur man uppfattas utifrån de saker man har men också
konsumerar (jfr Belk 2014).

4.3 Kommodifiering av självet
Självet har kommit att bli ett objekt genom att det är något som bedöms och upplevs utifrån
(Gärdenfors 2017). En viktig del i omförhandlandet av privatpersonen ligger i
kommodifieringen av självet som innebär att självet omvandlats till ett kommersiellt gångbart
objekt som kan säljas, köpas och fungera som egendom (Gillberg 2014, s.85). Bauman (2008)
menar på att människorna inte enbart betraktar individer som medborgare i samhället utan
snarare varor som ämnar till att konsumera varandra. Följden av denna utveckling har blivit
att självet numera är ett personligt varumärke (Gillberg 2014). Den digitala tillväxten har
dessutom fört med sig en annorlunda syn på identitet och Gillberg (2014) anser att
självpresentation och övriga människors respons på denna kommit att bli en identitet.
Nästintill alla har en offentlig identitet. Uppluckringen mellan det privata och det offentliga
syns på icke-offentliga sociala medier. Det som tidigare ansågs som privat gör inte längre det
i samma utsträckning då den offentliga identiteten förväntas spegla den privata (ibid, s. 84).
Resultatet är således en utifrån-och-in-identitet, i vilken självuppfattning blir en funktion av
exempelvis mängden gillaklick eller kommentarer (ibid, s.87). På sociala nätverk spelar den
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så kallade profilen stor roll för både självpresentationen och interaktionen. Gillberg (2014, s.
87) förklarar att vi genom konsumtionsvaror berättar för omgivningen hur vi ser oss själva
och hur vi vill bli uppfattade och att vi inte är rationella varelser utan snarare irrationella som
strävar efter maximal social status och konsumerar därefter. Individer söker i allmänhet
ständigt bekräftelse och kan till skillnad från förr ögonblickligen erhålla det. I sociala medier
kan vi bygga upp våra egna klassifikationsscheman genom att framställa oss tillsammans med
saker som vi vill bli associerade med (ibid)
Bauman (2008) hävdar att vi alla är marknadsförare av varor och de varor som marknadsförs.
Den vara vi uppmanas saluföra, marknadsföra och sälja är förvisso oss själva. Författaren
framställer konsumenter som subjekt och varan som objekt där ingen av oss kan bli subjekt
förrän vi förvandlas till varor. Vi kan alltså inte upprätthålla vår subjektiva karaktär förrän vi
förvandlas till säljbara varor. Subjektiviteten grundar sig i beständig strävan att själv bli en
säljbar vara (ibid). Utifrån författarens resonemang är man alltså ingen människa av kött och
blod utan blir produktifierade och förvandlas till ett objekt. Som subjekt har människor alltså
förmågan att tänka om sig själv utifrån hur andra ser och uppfattar en. I Baumans (2008)
mening skulle detta innebära att vi föreställer oss själva som varor och blir på så vis objekt
och uppfattade som objekt av andra människor, vilket har beröringspunkter med Gillberg
(2014) resonemang. Likt en vara behöver människan ständigt uppehålla sin efterfråga genom
att tillhandahålla marknadens behov samt marknadsföra detta i syfte att tilltala konsumenter.
Individer eftersöker således ständigt uppmärksamhet och syftet är att bli en efterfrågad vara i
jämförelse samt konkurrens med övriga varor på marknaden (ibid). Människor på
dejtingsidor, exempelvis Tinder, kan konstruera sig själva likt varor där övriga användare kan
scrolla, klicka fram och tillbaka i syfte att bedöma vilken vara som behagar och lämpar sig
bäst för dem. Likaledes som försäljare konstruerar och marknadsför sina produkter i bästa
mån, gör medlemmar på dejtingsidor detsamma genom att konstruera sitt bästa jag för att
sedan bli vald på marknaden (Bauman 2008; Hirschman 1987). Bauman (2008) menar alltså
att människor nuförtiden konsumerar varandras identiteter. Vi konsumerar människor på
samma vis som vi konsumerar kläder vilket i sin tur resulterat i att människan är en
förbrukningsvara. Marknadsreglerna är således numera angelägna i mänskliga relationer (jfr
Bauman 2008).

4.4 Självbedrägeri
Vikten i hur andra uppfattar oss är lika stor som hur vi uppfattar oss själva (Gärdenfors 2017).
Genom att se på sig själv ur ett tredjepersonsperspektiv kan vi lista ut hur vi står i förhållande
till andra. Självet har därför kommit att bli en kompromiss över vad individen själv vill och
hur samhället säger att individen bör vara. Något som hänger ihop med detta är hur vi
människor lurar oss själva (ibid). Samhället säger att vi bör göra eller tänka på ett visst sätt
och vi människor är i vår natur duktiga på att bedra oss själva. Den bild individen har över sitt
sanna själv stämmer ofta inte överens med den faktiska självuppfattningen. Gärdenfors (2017)
lyfter att det är vanligt att vi människor ser oss själva som bättre än genomsnittet och detta
tänk kan leda till en större självsäkerhet. Författaren beskriver att självbedrägeri fungerar
eftersom vi inte alltid agerar som vi lär och att detta ofta inte är något som vi reflekterar över.
Självbedrägeri bygger emellertid inte alltid på en lögn utan det kan innebära att egenskaper
överdrivs genom försköningar. Det kan handla om sminkning, val av kläder eller frisering och
många människor känner sig inte som sig själva förrän detta förbättrade utseende kommit på
plats (Gärdenfors 2017). Detta kan tolkas som att man genom konsumtion försöker göra sig
själv till något man inte är. Stier (2003) är inne på liknande spår och menar att
självuppfattningen ofta inte stämmer överens med verkligheten utan sammanställs med den
ideala självbilden, alltså den man vill vara eller den man bör vara. Det behöver alltså inte
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alltid handla om hur man ser på sig själv, utan hur andra uppfattar en. Detta får emellertid
konsekvenser för den egna självuppfattningen. Även om bilden andra har av en inte stämmer
överens med en själv påverkar andras uppfattning, dvs. hur andra ser på en, hur man ser på sig
själv (jfr Stier (2003). Hur människor ser och bedömer sig själva utifrån hur man tror att andra
bedömer en är av stor vikt i konstruktionen av självet (Lalander & Johansson 2010).

4.5 Självet i Tinderprofilen
För att förstå hur användare framställer sig själva på Tinder kommer Erving Goffmans (1959)
teori att tillämpas. Goffman (1959) är ett exempel på en socialpsykologisk teoretiker som
använder begreppet identitet. Trots detta blir hans synpunkter relevanta för oss i syfte att
förstå hur människor framställer sig själva för att uppfattas på ett visst sätt. Vi kommer
däremot emellanåt att ersätta “identitet” med “självet” då vi, som tidigare nämnt, anser dessa
vara utbytbara.
Författaren förespråkar ett dramaturgiskt perspektiv som belyser den sociala interaktionen
individer emellan, likt vår studie. Goffman (1959) beskriver livet som en teaterscen där
individen tar sig an diverse roller beroende på om den befinner sig på scenen (frontstage) eller
bakom kulisserna (backstage). När individen befinner sig på scenens främre region, där
framträdandet äger rum, förmedlas en eftertraktad bild som publiken önskar se, en bild av
självet av hur man vill uppfattas (ibid, s. 97). På den bakre regionen av scenen, bakom
kulisserna, förmedlas en annan form av självet, den del av självet som inte åskådliggörs för
publiken. På baksidan av scenen kan individen koppla av, lägga ner fasaden och kliva ur
rollgestalten (ibid, s. 102). Samtliga individer är sålunda skådespelare på en teater som
eftersträvar att prestera ett gott intryck på sin publik. I möten med människor gör vi detsamma
genom att ha uppsyn och kontrollera den information vi utsänder i förhoppningen om att vi
ska kunna styra hur andra uppfattar oss. För att applicera Goffmans synsätt på Tinder kan en
användares Tinderprofil liknas vid en fasad som presenteras i den främre regionen av scenen
samtidigt som planering av profil och det “äkta” självet befinner sig i den bakre regionen av
scenen.
Genom denna skådespelsmetafor omvandlar Goffman (1959) människans vardag till ett
framträdande. Det är vid ett framträdande som individen framträder en identitet utåt som
publiken i sin tur skapar en uppfattning utifrån. Till följd av detta menar Goffman (1959) att
individer uppträder i olika roller i skilda sammanhang beroende på situation och vilken publik
den vill tilltala. I framträdandet spelar alltså individen en roll genom att bära en mask och
fasad beroende på vem den vill vara. Fasaden är antingen avsiktlig eller omedveten och kan
liknas vid en mantel individen har till hands vid ett framträdande. Individen disponerar över
två möjligheter under sitt framträdande, inramningen och personlig fasad. Inramningen syftar
till den plats framträdandet sker medan den personliga fasaden identifieras med personen som
individ, exempelvis kön eller utseende. På Tinder kan individen reglera inramningen och
personliga fasaden i syfte att övriga användare ska uppfatta hen på ett visst sätt. Ett
uppträdande betecknar olika hjälpmedel individen utför i syfte att bevara den personliga
fasaden. På Tinder kan detta innebära bilder i en viss miljö eller specifika kläder för att visa
upp denna fasad. Goffman (1959) poängterar dock att dessa två bör överensstämma för att
uppnå en trovärdig fasad samt av den orsaken att publiken förväntar sig att aktören är den hen
säger sig vara.
I sociala interaktioner tenderar individen att framhäva vissa specifika egenskaper och
undanhålla andra (Goffman 1959, s. 64). Individen tvingas anpassa sitt uppträdande för att
skapa ett intresse och värde i syfte att tilltala övriga i den sociala omgivningen (ibid, s.35).
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Goffman menar på att oavsett vilket mål individen har bakom både motivationerna och
konstruktionen ligger det i individens intresse att kontrollera hur andra uppfattar hen,
framförallt eftersom uppfattningen styr hur individen kommer att uppfattas (ibid, s. 13). Det
är sällan vi delar med oss av de sämre bilderna i fotoalbum, detsamma gäller på Tinder.
Användare på Tinder förfogar över sin egen profil och i hur de vill framställa sig själva.
Goffman (1959, s. 39) menar att det i många fall handlar om att en individ vill uppfattas som
bättre eller ge ut sig för att vara mer spännande eller humoristisk än vad den egentligen är. Att
framhäva ansenliga sidor av sig själv och dölja de mindre bra benämner Goffman för
idealisering. Individer konstruerar alltså idealbilder av sig själva för att uppfattas på ett visst
sätt, men även för sin egna självuppfattning. Miller (2011) diskuterar även i sin bok att
människor på internet använder sig av “online-asseccorering” bestående av information och
bilder som noggrant plockats ut för huruvida man vill uppfattas. Detta innebär således att
självpresentationen är ordentligt genomtänkt och går i linje med Goffmans (1959) teori om
framträdandet. Dessa synpunkter blir relevanta i vår studie av den anledningen att de vägleder
oss i att förstå hur unga människor styr sitt framträdande för att uppfattas på ett åtråvärt sätt av
sin publik, d.v.s. övriga användare på Tinder.
När individen klär på sig masken och intar sin roll på scenen är det inte sällsynt att publiken
tolkar den på ett sätt som inte är förenligt med den individen är i realiteten. En falsk eller
vilseledande fasad blir många gånger avslöjad genom att den förmedlade bilden inte är
förenlig med verkligheten. Publiken är vanligen skeptisk till den verklighet individen
förmedlar och anser ofta de intryck som förmedlas vara mer eller mindre verkliga. På så vis
tenderar åskådaren rikta specifik uppmärksamhet mot felaktiga och manipulerade intryck
samt attribut som enkelt kan förvrängas. För att koppla dessa resonemang till Tinder har
användarna fria tyglar i hur de vill framstå genom bland annat profil och det är därför upp till
den enskilde att vara antingen ärlig, falsk eller vilseledande. Vi kommer applicera Goffmans
(1959) teori för att förstå hur unga människors framställer sig själva på Tinder och hur detta
påverkar den egna självuppfattning och andras uppfattning av dem.

5 Empiri och analys
I följande avsnitt presenteras vårt erhållna material från både intervjuerna och den
netnografiska studien.

5.1 Att konsumera Tinder
I följande tema ämnar vi skapa en djupare förståelse för Tinder olika användningsområden. Vi
fann en koppling mellan hur informanterna sa sig använda Tinder och den diskussion som
följer i Tinder- Dejting eller hook-up samt Tinder och självet vilket gör detta tema relevant för
studien även då det inte direkt behandlar våra frågeställningar.
5.1.1 Att finna kärleken
En betydande del av informanternas tal om hur Tinder används kretsade runt att använda
appen i syfte att finna en kärleksrelation. Dock sa sig ingen av informanterna använda Tinder
för att hitta kärleken men de beskrev att många andra använda Tinder för det. När vi frågar
Veronica om hur hon använder Tinder förklarar hon;
“Jag tar inte Tinder seriöst, framförallt inte för min framtid, jag ser inte det som ett sätt att
hitta en partner, det är bara som en kul grej”.
(Veronica, 25)
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Varken Veronika eller någon av de andra informanterna sade sig använda appen för att hitta
kärleken men det framkom ändå en förhoppning om att det inte var en omöjlighet om rätt
person skulle dyka upp i Tinderflödet. Det anses alltså vara möjligt att använda Tinder för att
hitta kärleken vilket de förklarar genom att belysa bekanta som funnit kärlekspartners via
appen. Bland informanternas egen användning i detta syfte förekommer en skepticism.
Veronica berättar om att hon inte tar Tinder seriöst utan att det snarare är en “kul grej”. Att
vara seriös på Tinder tycks således innebära ett aktivt letande efter en kärlekspartner medan
en “kul grej” ter sig ha en annan innebörd vilket behandlas senare.
5.1.2 Att få ligga
När informanterna pratar om hur de använder Tinder uppenbarade sig tillfälliga sexuella
relationer vara ett vanligt användningsområde. Flertalet beskrev detta som sitt ändamål med
Tinder vilket går i linje med tidigare forskning (Sumter et al. 2017; Gudelunas 2012; Van De
Wiele och Tong, 2014). Adams beskrivning om varför han använder Tinder är kortfattad;
“Sexuellt umgänge, ligga.”
(Adam, 25)
Likt Adam beskrev även Joakim sin användning i tydliga termer om sexuellt umgänge och
den generella åsikten var att sexuellt umgänge var det tydligaste användningsområdet. En
kontrast i detta användningsområde var att det enbart var de manliga informanterna som sa sig
använda Tinder för att hitta en tillfällig sexuell relation. De kvinnliga informanterna var alla
överens om att Tinder var en ”sex-app” men det var ingen av dem som själva sa sig använda
Tinder för detta, vilket då kontrasterar mot deras uttalande om att Tinder är en ”sex-app”.
5.1.3 Att spana in utbudet
Informanterna beskrev att kunna ”spana in utbudet” av singlar som en av anledningarna till att
de använda Tinder. Flertalet informanter beskrev att det inte annars var enkelt att ta reda på
vilka personer som är singlar och att Tinder underlättar i detta avseende;
“… jag använder de mer för att hålla span. Så om jag ser honom på krogen så vet jag att han
är singel”.
(Ida, 24)
Utifrån Idas uttalande används Tinder i syfte att erhålla en insikt i vilka singlar som finns
tillgängliga på marknaden. Att ha en vetskap om vilka som är singlar visade sig vara
betydande för flertalet informanter. Tinder används alltså indirekt för att utöka möjligheterna
till att träffa andra singlar, även om informanterna inte önskade att mötet skulle ske via Tinder
utan hellre “spontant” genom att springa in i varandra på krogen. Informanter visade alltså ett
lågt intresse i att träffa övriga användare via Tinder men det fanns däremot ett intresse att veta
vilka som är singlar inför eventuella möten utanför Tinders domäner.
5.1.4 Att hitta nya vänner
Många informanter lyfte fram att de använder Tinder i syfte att finna nya kontakter av olika
slag. Informanterna beskrev uppkomsten av vänskapsrelationer som vanligt förekommande
och flertalet pratar om hur de genom Tinder har kontakt med personer på ett vänskapligt plan.
“Jag har Tinder för att jag ska skapa nya kontakter. Jag har ganska mycket kontakt med
många från Tinder, på Snapchat, på Facebook, följer varandra på instagram, pratar i telefon
och smsar och sådär”
(Emma, 27)
23

Det tillhörde alltså inte ovanligheterna att informanterna hittade nya vänner bland sina
matchningar som de inlett en konversation med. Ida berättade även att hon “swipat” på
personer som i sin beskrivning angett att de enbart letar efter nya vänner. Ytterligare ett
återkommande ämne var att Tinder används som någon form av lekfull nätverksapp när man
är på fest. Vissa informanter uttrycker att de tindrar ihop med vänner i syfte att lära känna nya
grupper människor;
“Vi kör ju mycket grupp-Tinder, när vi ska hålla på och förkröka och såna där grejer”.
(Joakim, 25)
Flertalet informanter pratar alltså om hur de använder Tinder ihop med vänner, framförallt i
samband med fest. När informanterna “tindrar” ihop med vänner på fest framkom att de
använde Tinder Social där de skapade grupper ihop (se figur 4). Syftet med dessa grupper
visade sig främst vara att finna andra grupper att förfesta med eller också möta upp senare på
nattklubben. Dessa möten sker alltså inte spontant utan snarare avsiktligt där man nästintill
ger sitt godkännande till medlemmarna i en grupp innan något umgänge äger rum.
5.1.5 Att ha kul
Ett viktigt tema i hur informanterna pratade om Tinder var hur de beskrev appen som en form
av underhållning. Flertalet informanter beskrev Tinder som en “kul grej” samtidigt som de
förklarar att de använder appen i detta syfte. När Agnesa talar om hur hon använder Tinder
förklarar hon;
“Jag använder Tinder bara för att det är kul liksom”
(Agnesa, 23)
Samtliga informanter är ense om att underhållning är den främsta orsaken till att de började
använda Tinder. Flertalet av dem beskriver Tinder som en ”kul grej” att testa som de sedan
fastnat för. I informanternas tal om underhållning på Tinder framkommer ett antal skilda sätt
detta erhålls på. Först och främst ger informanterna uttryck för att Tinder som app
tillhandahåller någon form av nöje. Att “swipa” bland den stora mängden tinderanvändare
uppfyller således ett behov om underhållning. Ett spelliknande beteende framkom i hur Emma
började använda Tinder. På möhippan ansågs det kul att skapa en Tinder och bedöma manliga
profiler tillsammans.
“Jag var på Möhippa i Stockholm och hela tjejgänget har partner förutom jag så alla tyckte
att det var jättekul att skapa en Tinderprofil till mig sent på kvällen”.
(Emma, 27)
Dessa berättelser om Tinder ger uttryck för att informanterna likställer Tinder med någon
form av sällskapsspel som de spelar ihop med vänner på festen. Även tidigare uttalanden om
hur Tinder Social används i grupper med vänner ger uttryck för detta. Tinder används alltså ur
en underhållningsaspekt i sällskap med vänner där man antingen sitter ihop och tindrar ur
varsitt konto eller också gemensamt genom tindergrupper. Detaljer i Tinders utformning kan
ha en påverkan i denna kontext, framförallt knappfunktionen “fortsätt swipa”, som tidigare
hette “fortsätt spela” och att användarprofilerna presenteras likt en mängd staplade spelkort.
Appen i sig tycks således ge ett intryck av ett spel genom sin design vilket gör att användarna
använder Tinder i det avseendet och upplever ”tindrandet” som underhållande.
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5.1.6 Att fördriva tiden
I pratet om Tinder framkom också att Tinder används som ett sätt att fördriva tiden. Flertalet
informanter berättar att de ofta bläddrade i Tinder när de hade lite tid över för förströelse.
Detta kan liknas vid man att tar upp ett modemagasin och bläddrar en stund, vilket en av
informanterna även själv påpekar;
”Det är som att gå igenom produkter/../som till exempel H&M”.
(Francois, 22)
Ytterligare en informant likställer bläddrandet på Tinder med när hon går igenom sina sociala
medier och gillar bilder;
“När jag har tråkigt, man kunde sitta på vagnen eller var hemma och hade jättetråkigt. Så
satt man ba så, aa vad söt och swipa höger. Asså det var typ samma grej som att gå in på
Instagram och gilla bilder”.
(Agnesa, 23)
Att använda Tinder som ett tidsfördriv att ta till på spårvagnen, soffan, toalettstolen eller när
man helt enkelt är uttråkad har visat sig vara ett vanligt sätt att använda appen på. Likt att gå
igenom ett modemagasin och spana in utbudet av kläder eller också läsa Metro i väntan på
vagnen använder våra informanter motsvarigheten Tinder som en “romantisk” katalog för att
spana in utbudet av singlar. Emellertid beskrev flertalet informanter söndagar som en typisk
“tinderdag” vilket de förklarar bero på tristessen som uppstår denna dag. Flertalet informanter
uttrycker att de använder Tinder när de både känner sig ensamma och uttråkade. Att “swipa”
bland mängden tinderanvändare anses alltså dämpa ensamheten, trots att detta inte omfattar
någon kommunikation användare emellan utan informanterna nöjer sig med att iaktta.
5.1.7 1.1.7 Att konsumera Tinder – En sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi utifrån dessa användningsområden konstatera att Tinder skiljer sig
från övriga traditionella dejtingapparna och dejtingsidorna. Samtliga informanter uppger
Tinder som den första dejtingapp de använt och att den största drivkraften till att de använder
Tinder inte är för att hitta kärleken. Det framkom snarare en generellt “negativ” syn gentemot
att finna kärleken på Tinder vilket flertalet resonerar kring att appen inte är “seriös” i det
avseendet, vilket kommer analyseras i uppsatsens senare del. Övriga användningsområden
visade sig alltså vara mer vanliga att använda Tinder inom. Föreställningar om manligt och
kvinnligt framkom också tydligt i informanternas diskussioner genom skilda uppfattningar i
skillnader kring huruvida män och kvinnor använder Tinder. Dessa föreställningar berörde
främst män och kvinnors användning av Tinder i syfte att finna ”tillfälliga sexuella
relationer”, vilka kommer diskuteras i följande tema. Vidare berättar flertalet informanter att
de blev introducerade och fann ett intresse för Tinder genom sin umgängeskrets som
uppmuntrade dem till att börja använda applikationen. Konsumtion av Tinder har således
uppkommit i relation till andra individer (jfr Kaijser & Öhlander 2010). Tinder tycks även
vara ett ”måste” bland singlar, vilket blir tydligt när Tarik i vår netnografiska intervju
uttrycker;
”Det har ju typ blivit en norm nuförtiden, eller alldeles för vanligt i alla fall för de i min
ålder”
(Netnografisk intervju, Tarik, 20)
Utifrån Tariks uttalande är Tinder en “norm” bland singlar som uppfylls genom att som singel
finnas på Tinder (jfr Bauman 2008). Genom att konsumera Tinder tycks individen uppfylla
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någon form av social “skyldighet” (jfr Bauman 2008). Ovanstående användningsområden
kommer att appliceras i syfte att erhålla en insikt i hur de skilda konsumtionsområden av
Tinder påverkar självuppfattningar.

5.2 Tinder - Dejting eller hook-up?
Följande tema redogör för en fördjupning av det centrala spänningsfält som ligger mellan
användningsområdena “att finna kärleken” och “att få ligga”.
5.2.1 Dejta eller hooka på Tinder?
Ett viktigt tema i berättelserna om Tinder var hur informanterna betonade skillnaden mellan
huruvida Tinder är en dejtingsapp eller hook-up app;
“Att kalla Tinder för dejtingapp är skam måste jag nog ändå säga, det är en hook-up app rakt
av”.
(Adam, 25)
En annan informant lyfte fram att Tinder inte används för att finna en kärlekspartner utan att
övriga nätdejtingsidor snarare används för det ändamålet;
“Jag tycker att det är en hook-up app, om man vill gå på en datingsida för att faktiskt träffa
någon så tror inte jag att man väljer Tinder”.
(Ida, 24)
Flertalet informanter tillskrev alltså denna skillnad betydelse. När vi frågar Agnesa om vad
denna uppfattning beror på förklarar hon;
“Alla som prövar Tinder går in med en inställning att det här inte är en seriös dejtingapp.
För vad man har hört om det tidigare”.
(Agnesa, 23)
Uttalandena ovan belyser att det råder föreställningar om Tinder, vilka även existerade innan
informanterna började använda appen. Föreställningarna om huruvida Tinder är en dejting
eller hook-up app visade sig i pratet om Tinder vara ett ytterst viktigt spänningsfält bland
informanterna. Samtliga beskriver Tinder som en “hook-up app” snarare än en app som
används för dejting eller för att finna kärleken. Hur Tinder betraktas har således visat sig ha
en inverkan i hur appen konsumeras bland informanterna. Det anses vara mer vanligt och
accepterat att använda en renodlad dejtingsida för att finna kärleken snarare än att använda
något som i informanternas ögon är ”hookup app” likt Tinder. Att våra informanter i större
utsträckning använder Tinder för att hitta ett tillfälligt sexuellt möte snarare än att finna
kärleken beror således på att de har en föreställning om Tinder inte är en dejtingapp. Detta blir
ytterst tydligt när några informanter uttrycker att de inte har för avsikt att finna kärleken på
Tinder;
”Jag har inte något förhållande med någon och tänker inte skaffa det på ett bra tag heller”.
(Francois, 22)
”Det är ju inte; nu ska jag hitta min framtida man liksom”.
(Agnesa, 23)
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Trots att informanterna inte eftersöker kärlekspartners på Tinder visar flertalet av dem en
medvetenhet och förståelse i att övriga användare må ha denna avsikt med sitt användande.
Detta har därför kommit att hämma konsumtionen för en av våra informanter;
“Därför är jag väldigt försiktig. Jag känner att, liksom, när man väl får matchning med
någon och när man börjar prata med någon och börjar klicka med personen, så känner jag
att shit, vill jag verkligen detta?”
(Francois, 22)
Det råder även motsägelsefulla utsagor där informanterna avsiktligen inte eftersöker kärleken
samtidigt som det finns föreställningar om att det kan ske då den rätte dyker upp i flödet;
“Det är ju ett sätt att möta människor, man vet ju aldrig om man träffar någon och klickar
med den personen”.
(Veronica, 25)
Flertalet informanter säger sig alltså inte vara emot att träffa en kärlekspartner på Tinder men
kring denna förhoppning finns återigen en stor skepticism, vilken återfinns i tidigare forskning
(Ward 2016). Föreställningarna om att Tinder är en hookup app och inte seriös tycks ha en
betydelse i ett avseende och begränsar informanternas handlande. Att vara “seriös” på Tinder
innebär enligt informanterna ett aktivt letande efter kärlekspartner medan ”oseriösheten”
bland annat omfattar konsumtion av tillfälliga sexuella relationer. Att agera seriöst på Tinder i
form av att eftersöka en kärlekspartner tycks enligt informanterna gå emot föreställningarna
om Tinder;
“Man vet ju att de är en liggaapp och så ska man leka seriös, det blir bara fel”.
(Emma, 27)
“Det är många som har det som öppningsreplik, om du vill så kan vi ljuga om vart vi
träffades. Just för att det har blivit en sådan grej över att träffas via Tinder”.
(Joakim, 25)
Informanternas uttalanden ovan ger tecken på att det finns oskrivna regler att följa på Tinder.
Dessa “regler” omfattar användningsområdena; ligga, utbudet, vänner, underhållning och
tidsfördriv vilka har presenterats ovan. Att använda Tinder för att hitta kärleken motsätter sig
alltså dessa oskrivna regler. Utifrån informanternas utsagor tycks det vara skamligt att träffa
en kärlekspartner genom Tinder och att det är något man bör undvika att uppge offentligt,
kanske till och med fullständigt undvika? Emmas yttrande om att “det är fel” att eftersöka
kärleken på Tinder ger uttryck åt detta, men detta resonemang styrks även av Adams utlåtande
om att det vore en “skam” att kalla Tinder för en dejtingapp. Att agera i egenskap av en seriös
användare som eftersöker en kärleksrelation förefaller att man går emot Tinders
“användarregler” och när Agnesa återberättar en konversation på Tinder lyfts detta tydligt
fram;
“Det var en kille som frågade mig vad är du efter här? Och då jävlades jag och sa min
själsfrände. Han ba; aa det lär du inte hitta på Tinder och skrattade”.
(Agnesa, 23)
Då Agnesa i ett skämtsamt sammanhang sade sig eftersöka kärleken gick hon emot strömmen
såväl som hon stred mot de oskrivna reglerna som råder på Tinder. Sammanfattningsvis
redogör informanternas uttalanden för att man uppfattas på olika sätt beroende på hur man
konsumerar Tinder (jfr Bauman 2008; Giddens 1991; Östberg & Kaijser 2010). En
användares syfte och sätt att konsumera Tinder på innebär att de konstruerar sig själva och
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uppfattas av andra därefter (ibid). Informanternas uttalande belyser att det är mer “godtagligt”
att använda Tinder i syfte att finna en tillfällig sexuell relation snarare än för att finna
kärleken. Sökandet efter en kärlekspartner på Tinder ger uttryck för att man är “seriös”, vilket
anses har en negativ klang då Tinder är en så kallad “liggapp”. Detta kan även tolkas som att
användare avstår att konsumera Tinder i ett kärlekssyfte för att de inte vill bli uppfattade med
det konsumtionen medför, dvs en “seriös” identitet (jfr Bauman 2008; Giddens 1991; Östberg
& Kaijser 2010). Vi ser även att det går att urskilja beröringspunkter med Goffmans (1959)
socialpsykologi om att man i sociala samspel, Tinder i detta fall, försöker “agera” rätt för att
passa in i Tinders miljö.
5.2.2 “Men jag hookar inte”
Trots att informanterna beskrev Tinder som en “ligga-app” och dylikt uppgav endast ett fåtal
att de använder Tinder för att finna tillfälliga sexuella relationer. När informanterna pratar om
huruvida Tinder används i ett tillfälligt sexuellt syfte framträdde, som tidigare nämnt, tydliga
föreställningar om manligt och kvinnligt beteende. Endast de manliga informanterna uppgav
att de använde Tinder i detta avseende medan det bland våra kvinnliga informanter
uppenbarade sig vara viktigt att förtydliga att de själva inte använde Tinder i ett sexuellt syfte.
Eftersom samtliga benämner Tinder som en “liggapp” frågar vi om informanterna själva
använder Tinder i detta syfte;
“... jag tror att många har de som en sex-app, men inte jag. De är nog mer sex-app för
killarna än för tjejerna”.
(Emma, 27)
Flertalet kvinnliga informanter tillskrev denna paradoxala skillnad betydelse;
”Det är en ligga app/.../Jag menar inte att jag använder Tinder för att hooka”.
(Ida, 24)
Uttalandena ovan i förhållande till Adams utsaga om “sexuellt umgänge” skildrar dessa
föreställningar om manligt och kvinnligt beteende. Samtliga är ense om att Tinder används i
ett tillfälligt sexuellt syfte, emellertid inkluderar inga kvinnliga informanter sig själva i det
avseendet. Intressant är dock hur flera manliga informanter instämmer i dessa skillnader
mellan kvinnor och män;
”90 % av killarna letar efter någon och ligga med, medan de flesta tjejerna bara är där för
bekräftelse och snacka för att se vad det leder till”.
(Francois, 23)
Föreställningar om det som traditionellt anses vara kvinnligt och manligt beteende i samhället
tycks även råda på Tinder. I informanternas prat om Tinder framkommer en tämligen ansenlig
acceptans att som manlig användare konsumera tillfälliga sexuella relationer snarare än att
som kvinnlig användare konsumera Tinder i ett sexuellt avseende. För en av våra kvinnliga
informanter gav själva användandet av appen ett uttryck för att man eftersöker tillfälliga
sexuella relationer även om konsumtionen av Tinder inte omfattade det området. Att enbart ha
ett Tinderkonto ger alltså uttryck för att användaren eftersöker tillfälliga sexuella relationer.
Agnesa som säger sig inte använda appen i ett sexuellt syfte anser alltså att hennes
konsumtion av Tinder ger uttryck för detta;
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“... jag vill typ inte att folk får fel bild av mig du vet. Att folk tror jag är typ en sån tjej som
bara vill ha en grej”.
(Agnesa, 23)
Genom att finnas på Tinder anser Agnesa att hon uppfattas av andra och konstruerar sig själv
till en “tjej som bara vill ha en grej”, alltså sex (jfr Giddens 1991; Gärdenfors 2017). Att
konsumera Tinder är ett val som således uttrycker vem man vill vara och framstå som (jfr
Giddens 1991). De sätt hon uppfattas på genom att finnas på Tinder stämmer däremot inte
överens med hennes egna självuppfattning och hennes önskan om hur hon vill bli uppfattad av
manliga användare. Hur andra uppfattar Agnesas påverkar hennes egna självuppfattning (jfr
Stier (2003) då hon nästintill själv stämplar sig själv som en “sån tjej som vill ha en grej”. Det
faktum att det finns en föreställning såväl som acceptans till att män och inte kvinnor
använder Tinder för att hitta en tillfällig sexpartner tycks ha en inverkan i detta. Vidare
stereotypiserade en manlig informant kvinnliga användarna som “tindrar” med flera manliga
användare på samma gång och använder appen i ett sexuellt avseende för “tinderhora”. Att
de kvinnliga informanterna inte säger sig använda Tinder för tillfälliga sexuella relationer kan
således bero på att de inte vill uppfattas som “tinderhora”. Det kan också tolkas som att de
kvinnliga informanterna inte törs medge detta eftersom de riskerar gör sig själva till en
“tinderhora”. Det visade sig däremot vara mer vanligt förekommande, bland de kvinnliga
informanterna, att använda Tinder i syfte att finna nya vänner. Särskilt Emma som tidigare
benämnde Tinder för en “nätverksapp” och att hon hellre tar en “bärs” med någon på ett
vänskapligt plan. Återigen är hon emellertid noga med att förtydliga att avsikten inte är
sexuell. Detta ger uttryck för att det är mer acceptabelt att ta en öl med en potentiell vän
snarare än att gå på en dejt som kan leda till ett sexuellt möte. Emma var visserligen inte
ensam i sitt slag med vänskapsrelationer, utan flertalet kvinnliga informanter beskrev att de
använder Tinder för vänskap. Föreställningar om det som anses vara ett kvinnligt beteende
ger sig återigen tillkänna. Att använda Tinder för att finna nya vänner, snarare än ett tillfälligt
sexuellt möte, tycks vara ett sätt att rädda sitt eget skinn, dvs att undgå den självkonstruktion
och självuppfattningar konsumtion av sexuella relationer medför å kvinnors vägnar.
5.2.3 Spana in Tinderkatalogen
Som tidigare nämnt pratar flertalet informanter om hur de använder Tinder för att spana in
och “swipa” igenom det stora utbudet singlar och potentiella dejter. Dock upphör det många
gånger där då inte finns en större vilja i att ta nästa steg till antingen chattande eller ett fysiskt
möte. Däremot kvarstår intresset i att veta vilka som är singlar och tillgängliga, vilket
Veronica tidigare uttryckte inte vara “enkelt att veta annars”. Att “veta” vilka som är singlar
ter sig vara betydelsefullt bland flera informanter;
“Jag använder de mer för att hålla span. Så om jag ser honom på krogen så vet jag att han är
singel”.
(Ida, 24)
“...Tror folk har slutat ta det seriöst.. det är inte många som vill dejta.. många unga tjejer
bara har det för att spana runt typ”
(Netnografisk intervju, David, 29)
Att ha en vetskap om vilka som är singlar inför krogbesöket och rentav i allmänhet diskuteras
av flertalet informanter. Ida fortsätter och beskriver Tinder som ett bra “hjälpmedel” i att ta
nästa steg i verkligheten. Idas och Veronicas utsagor om Tinder ger uttryck för att appen
används som ett redskap inför ett tillfälle då man eventuellt stöter på användaren man
“matchat” med. Davids berättelse redogör också för detta då han pratar om hur kvinnliga
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användare “spanar runt”. Att spana runt på Tinder tycks dock vara en omväg, då man först
undersöker utbudet av singlar på Tinder, “swipar” höger, “matchar” med varandra och
slutligen eventuellt möts på krogen för att kunna inleda någon form av relation. Främst då
denna process enkelt kan förenklas genom att ta nästa steg i Tinders egna chattfunktion och
stämma träff därigenom. Återigen knyter detta an till informanternas föreställningar om
Tinder som en dejting eller hookup app. Det har tidigare beskrivits “vara en grej” att träffas
genom Tinder och tycks nu vara mer acceptabelt att “spontant” mötas på krogen. Att mötas på
krogen innebär således att undkomma den skamliga “grejen” som uppstår då man träffas
genom Tinder. Föreställningarna som råder om att Tinder används för “att ligga” och att det
inte går “att finna kärleken” innebär således att Ida ger uttryck för att hon “vill ligga” då hon
kontaktar sina “matchningar” via Tinder, vilket hon tidigare förklarat inte vara hennes avsikt.
Samtidigt har kvinnliga användare tidigare benämnts som “tinderhora” och för att inte
uppfattas som en “tinderhora” är “omvägen i krogbesöket” en alternativ utväg. Att ha en
vetskap om vilka som är singlar speglar dessutom en paradoxal vilja och en öppenhet
gentemot att hitta kärleken. Trots att samtliga informanters utsagor redogör för det motsatta så
härleder detta prat till att det förekommer en förhoppning till att hitta kärleken, emellertid
utanför Tinders domäner.
5.2.4 Fantisera istället
Ett annat intressant tema som framkom i informanternas sätt att prata om Tinder var hur de
”swipar” genom singlar på Tinder som ett stöd till att dämpa sin ensamhet. Som tidigare
nämnt beskrev flertalet “när jag känner mig ensam” som ett argument till att de använder
Tinder såväl som att helger och söndagar benämndes som “typiska tinderdagar”. Dessa
utsagor ger uttryck för att ”swipandet” på Tinder utlöser någon form av fantasi hos
informanterna. När Adam pratar om sitt sätt att använda Tinder på blir detta ytterst tydligt;
“Nja eller jo men på riktigt nu, ser man en riktigt snygg brud på stan så kanske man drar upp
och tindrar lite lixom”.
(Adam, 25)
För att förstå vad Adam menar i detta avseende frågar vi om hans förhoppning är att finna just
den kvinnan på Tinder;
“Ja men kanske lixom, kanske inte henne men man blev lite sugen kanske så då är de kul att
tindra”.
(Adam, 25)
Adams åsyn av en snygg tjej utlöser en fantasi om att träffa en snygg tjej och han plockar då
upp Tinder i förhoppning om att förverkliga denna fantasi (jfr Arvidsson 2006). Intressant är
dock hur fantasin i första hand gäller den “snygga tjejen på stan” men hur hon sedan utesluts
och ersätts av övriga kvinnliga användare på Tinder. Adams fantasi tar alltså fart av en
specifik individ men övergår sedan till en föreställning om andra kvinnor (jfr ibid). Dessa
föreställningar tycks vara av sexuellt slag, d.v.s. en föreställning om ett sexuellt möte snarare
än en föreställning om potentiella partners (jfr Arvidsson 2006). Vidare uttrycker Adam att
han blev lite “sugen” vilket utifrån hans tidigare utsagor om Tinder rimligtvis bör motsvara en
sexuell avsikt. Förutom att fantasin sätts i rullning genom en fysisk åsyn av en kvinna,
förekommer fantasier och föreställningar på Tinder. Genom att spana in utbudet av singlar ger
flertalet informanter uttryck för att de fantiserar om en potentiell partner av olika slag, vilket
tydligt framkommer då Joakim berättade;
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“Ibland så kanske man kan tänka, när man ser någon där på Tinder, shit fan undra hur
hon är liksom. Kan hon vara den, har hon de kvalitéerna som man söker hos en partner”.
(Joakim, 25)
Utifrån uttalandena ovan kan det tydligt utläsas att informanterna konsumerar fantasier och
föreställningar bestående av skilda relationer med användare på Tinder. Det faktum att
profilerna på Tinder inte fullkomligt avslöjar personen bakom profilen tillhandahåller
informanterna en frihet i att med fantasin fullgöra resterande (jfr Arvidsson 2006). Joakim
pratar om huruvida en person besitter de kvalitéer han eftersöker och kan liknas vid att han
föreställer sig henne besitta just de egenskaperna. Fantasin om sällskap tycks däremot många
gånger endast förbli en fantasi. Främst då samtliga informanter pratar om huruvida det sällan
sker något efter en “matchning” vilket innebär att när en matchning uppstår, inträffar inte
någon vidare kommunikation efteråt. När vi frågar Francois om vad som sker efter en
“matchning” förklarar han;
“Jag kan inte minnas när någon skrev till mig först om jag ska vara ärlig.”
(Francois, 22)
Flertalet informanter tillskrev alltså denna skillnadens betydelse och när vi frågar Adam om
vad detta kan bero förklarar han;
“... Jag är ju killen och det är ju lite så i dejtingvärlden så att killarna ska ta initiativ”
(Adam, 25)
I dessa utsagor framkommer alltså att föreställningar om manligt och kvinnligt har en
påverkan. Francois och Adams resonemang kring männens initiativtagande tycks stämma,
främst då våra kvinnliga informanter själva beskriver att de inte kontaktar männen de
“matchar” med;
“Jag skrev aldrig till killar först. För jag visste att dom skulle skriva”.
(Agnesa, 23)
“Jag kan få upp en snygg kille och matcha med honom men jag tar aldrig initiativet och
skriver.”.
(Ida, 24)
Samtliga kvinnliga informanter förklarar att de inte är initiativtagarna i att kontakten vidare
samtidigt som våra manliga informanter är ense om att de inte får någon respons från många
av kvinnorna de ”matchat” med. Detta förefaller sig bottna i rådande föreställningar om vad
som är lämpligt manligt och kvinnligt beteende. Det finns således uppfattningar om att detta
är mannens uppgift att initiera kontakt, vilket både kvinnliga och manliga informanter själva
uttrycker. Adam förklarar detta bero på traditionella dejting sedvanligheter och att han därför
inte förväntar sig att kvinnliga användare ska ta initiativet, vilket går i linje med Darwins
evolutionsteori (1871). Samtidigt som våra kvinnliga informanter har en uppfattning om att
män ska ta initiativet har våra manliga informanter även denna uppfattning om sig själva.
Vidare förekommer en generell åsikt om att kvinnor har enklare för att ”matcha” med
användare på Tinder, vilket vi själva upplevde då vi “tindrade” ihop med informanterna. De
manliga informanterna fick inga ”matchningar” med kvinnor de “swipade” höger på medan
våra kvinnliga informanter matchade med ett flertal;
“... Jag tror tjejer får mer matchningar än killar”.
(Francois, 22)
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“...Så fort jag swipar höger på nån så får jag typ nästan alltid en match”.
(Veronika, 25)
Att kvinnor i större utsträckning matchar med de män som de “swipar” höger på tycks även
bero på att flertalet män uttrycker att de “bara kör ibland”. Detta innebär att de “swipar” höger
på flertalet kvinnliga användare utan någon vidare avsikt. I en av våra netnografiska intervjuer
uttrycker Calle;
“...Jag swipar höger på alla för att sedan avgöra om det är något man vill ta vidare”.
(Netnografisk intervju, Calle 22)
Detta beteende tillskrev endast manliga informanter medan våra kvinnliga informanter visade
en mer framstående selektivitet i sitt “swipande”. Dessa utsagor skildrar ännu en gång
föreställningar om manligt och kvinnligt beteende, vilket samtliga informanter uttrycker.
Kvinnorna i studien pratar samtliga om hur de antingen “sällan” eller “aldrig” varken skriver
eller återkopplar till män. Våra manliga informanter, å andra sidan, anser detta vara deras
uppgift och förväntar så således inte denna respons av kvinnorna. Berättelserna om hur de
manliga informanterna “swipar” igenom flertalet kvinnliga användare utan avsikt skildrar ett
“spelliknande” beteende där de, likt poker, utökar chanserna genom en större insats, i vårt fall
“swipes”.
5.2.5 Tinder – dejting eller hook-up? - En sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Tinder, utifrån informanternas utsagor, inte är en
dejtingapp utan snarare en “hookup” app. Det intressanta i detta spänningsfält är emellertid
inte att fastställa vad Tinder är och inte är, utan snarare hur unga människor konstruerar sig
själva och hur självuppfattningar kommer till uttryck genom konsumtion av Tinder. Det
framkom tydligt att skilda konsumtionshandlingar av appen leder till att unga människor
konstruerar sig själva och uppfattas därefter (jfr Giddens 1991; Bauman 2008; Östberg &
Kaijser 2010). Ett tydligt exempel på detta är att man som kvinna uppfattas som en
“tinderhora” då man konsumerar Tinder för att hitta tillfälliga sexuella relationer. Mycket av
informanternas berättelser berör hur de uppfattas och tolkas av övriga användare genom att
konsumera Tinder på olika sätt (jfr Gillberg 2014; Gärdenfors 2017). Det var därför viktigt att
definiera Tinder som antingen en “dejting eller hookup app”, men även att förtydliga sitt eget
användande, främst då Tinder benämndes för en “hookup app”. Detta för att konsumtionen
berättar vem vi är och påverkar hur vi blir uppfattade (jfr Gillberg 2014) och genom att uttala
sig om att Tinder är en hookup-app inkluderar man sig själv i konsumtionsområdet “att ligga”.
Tinder som tjänst, likt andra tjänster på marknaden, tycks vara “utrustad” med en identitet och
att konsumera appen innebär således att man själv konstruerar sig själv och uppfattas utifrån
tjänstens innebörd (jfr Bauman 2008; Östberg & Kaijser 2010). Att definiera Tinder såväl
som förtydligade sitt eget användande kan därför innebära att informanterna inte vill
konstruera och förmedla denna bild av sig själva.
Detta beteendemönster framträdde emellertid enbart bland våra kvinnliga informanter.
Föreställningar om manligt och kvinnligt beteende har alltså en betydelse i hur informanterna
konsumerar Tinder då det uppträder skilda “acceptabla” konsumtionshandlingar för kvinnor
och män. Detta kan liknas vid att samhället säger att vi ska agera på ett visst sätt (jfr
Gärdenfors 2017) och inspirerad av Goffman (1959) kan man hävda att det finns idealiserade
bilder av hur kvinnor och män ska vara samt uppföra sig. Ett exempel på detta är hur
informanterna pratar om männen som “gentlemän” genom att beskriva dem som
initiativtagarna på Tinder och att detta inte är kvinnornas åtagande. Ytterligare ett exempel är
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att män använder Tinder för “att ligga” och inte kvinnor. Dessa utsagor redogör för att
informanterna ser och bedömer sig själva utifrån hur de tror att andra bedömer och uppfattar
dem utifrån deras konsumtion (jfr Gillberg 2014; Bauman 2008; Stier 2003). Att istället
konsumera fantasier om kärlekspartner eller ett tillfälligt sexuellt möte blir relevant då den
“riktiga” konsumtionen i vissa fall hämmas. Då det förekommer en skepticism mot
kärleksrelationer och dejting på Tinder används fantasin för att fullgöra denna konsumtion (jfr
Arvidsson 2006).

5.3 Tinder och självet
Analysen i detta kapitel avser att skapa en djupare förståelse hur informanterna framställer sig
själva på Tinder men också hur de använder marknadsmetaforer när de pratar om sig själva
och andra användare. Vi anser detta vara en viktig dimension av självuppfattning i samtiden
som även kommer till uttryck i samtalen om Tinder. Vi avser vidare att fördjupa förståelsen i
hur informanterna använder sig av såväl försköningar som självbedrägeri för att framställa sig
själva.
5.3.1 Att få egoboost
Utöver de mer praktiska användningsområdena av Tinder ovan framkom att appen används
för att stärka den egna uppfattningen av självet. Samtliga informanter pratar om hur en
matchning ger dem en ”egoboost” i självkänslan. En matchning på Tinder betyder enligt
flertalet informanter att användaren finner en attraktiv vilket leder till en ökad självkänsla.
När vi frågar Francois om hur han känner vid en matchning förklarar han;
“Man får egoboost. Och det kanske därför en del skaffar det också, för att dom vill ha den
där egoboosten”.
(Francois, 22)
När Ida pratar om sitt syfte med användandet av Tinder bekräftar hon Francois tanke om att
vissa endast använder Tinder för att erhålla en ”egoboost”;
“Det låter lite sorgligt att säga men det är mest för mitt egna ego, att få matchningar och få
bekräftelse liksom”.
(Ida, 24)
Ida använde alltså Tinder i syfte att få en egoboost genom att få bekräftelse och matchningar.
Likt Idas orsak till att vilja ha en egoboost handlade det för flestas intresse om egoboost kring
utseendet. Emma var dock av annan åsikt där hon efter att ha fått över 300 matchningar
övergått till att vilja ha en egoboost för annat än sitt utseende;
“Jag vill hellre ha bekräftelse på att jag är trevlig och smart, och klok eller vettig än att han
tycker jag är snygg “.
(Emma, 27)
I Hjärtmyrs (2015) kandidatuppsats framkom att egoboost, eller bekräftelse, som den främsta
anledningen till att man använder Tinder. Likheter kan även dras till Belks (2014)
resonemang om att sociala medier ger en snabb återkoppling som ger individen bekräftelse.
Det kan även resoneras kring hur andra personer är delaktiga i individens konstruering av
självet genom en samkonstruering när de väljer att antingen swipa höger eller vänster på
användare (jfr Belk 2014). Då en egoboost uppstår vid en matchning och en matchning endast
kan uppstå vid två höger ”swipes” blir de båda individerna delaktiga i varandras skapande av
egoboost.
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5.3.2 Tinderprofilerna som marknadsföring
Ett annat viktigt tema i berättelserna om Tinder var informanternas utsagor om hur de
framställer sig själva på Tinder. Tinderprofilen kan ses som en del av individernas utvidgade
själv (jfr Belk 2013) där den utvidgade delen av självet består av de som presenteras i form av
bilder och beskrivningar. Samtliga pratar om att de huvudsakligen visar upp sina mest
ansenliga attribut i Tinderprofilen, vilket Francois betonar genom;
“Man vill ju alltid visa sin bästa sida, jag tycker ju själv att jag är i bra fysisk form och då vill
jag gärna visa det. Varför skulle jag dölja det liksom? Man marknadsför sig själv på bästa
sätt”.
(Francois, 22)
Francois likställer sin Tinderprofil med någon form av personlig marknadsföring (jfr Gillberg
2014; Gärdenfors 2017) där han marknadsför sig själv i syfte att tilltala övriga
tinderanvändare (jfr Bauman 2008). I termer av det utvidgade självet är kroppen en av de
tydligaste utvidgningarna och Francois beskriver sin “fysiska form” som en av hans mest
positiva utvidgningar som han vill framhäva. Han uttrycker viljan att i sitt digitala utvidgade
själv (jfr Belk 2013) framhäva “sin bästa” sida och att han inte ser någon mening i att dölja
dessa attribut, vilket även Emma beskrev;
“...Jag kan bli väldigt snygg på bild och jag lägger inte upp fula bilder”.
(Emma, 27)
Att man framhäver sina främsta attribut på Tinder tycks nästintill vara en självklarhet bland
informanterna. Man delar alltså inte med sig av de sämre bilderna eller egenskaperna hos sig
själv utan lyfter fram de mest ansenliga egenskaperna vilket i vissa fall även tycks övergå till
en “förskönad” tinderprofil. Informanterna visade sig vara väl medvetna om att de själva
framställde en förskönad självbild i deras profiler vilket framkom tydligt när Ida berättar;
“Jag har ju en förskönande bild av mig själv på min Tinder Profil, det är inte så att jag
skriver något negativt om mig själv utan man målar ju upp en positiv bild av sig själv”.
(Ida, 24)
Det förekommer en medvetenhet att precis som informanterna själva förskönar sina
Tinderprofiler, gör övriga användare detsamma i sina presentationer på Tinder. Det råder inga
tvivel om detta förfarande utan ansågs nästintill att vara ett “allmänt” beteende på Tinder. När
Adam pratar om sin Tinderprofil tog vi tillfället i akt och frågade om han tror att övriga
användare förskönar sin Tinderprofil;
“Det är väl bara att titta på sin egna Tinder profil. Det finns lite små ljug här och var”.
(Adam, 25)
När informanterna befinner sig i diskussionerna om hur de framställer sig själva på Tinder
uttalar flertalet sig om den “ytlighet” som råder på Tinder;
“Det är så ytligt. Folk dömer dig efter en bild egentligen, och kanske några textrader”.
(Francois, 22)
Flertalet informanter tillskrev alltså denna “ytlighet” betydelse. Tinder tycks alltså motsvara
en av de marknader som skapat människans fåfänghet (jfr Gärdenfors 2017). När Agnesa
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pratar om hur hon bedömer övriga användare när hon “swipar” bland profilkorten på Tinder
framkommer detta tydligt;
“Grejen med Tinder är att det är väldigt ytligt. Så för mig är det utseendet.”
(Agnesa, 23)
Informanternas uttalanden ovan ger uttryck för att Tinderprofilerna används som ett verktyg
på marknaden för att bygga upp konstruera sig själva (jfr Gärdenfors 2017; Giddens 1991;
Belk 2013). Ytligheten samtliga informanter förknippar med Tinder tycks samspela med den
försköning som utspelar sig. Det framkommer tydligt att “utseende” är avgörande då
informanterna “swipar” höger på en Tinderprofil, alltså bedöms man utefter hur andra ser och
uppfattar en (jfr Gärdenfors 2017; ). Att förskönade Tinderprofiler såväl uppkommer och
anses utgöra en del av uppträdandet på Tinder går i linje med den ytlighet som råder.
Informanterna är medvetna om att de själva blir bedömda på hur de ser ut och väljer därför att
endast presentera sina främsta attribut då de på ett “swipe” kan bli avfärdade av övriga
användare. Dessa utsagor ger uttryck för att Tinder är någon form av scen där informanterna
är aktörerna och övriga användare utgör publiken (jfr Goffman 1959). Framförallt när
informanterna själva pratar om hur de framställer sig själva från sin bästa sida i syfte att
tilltala och avsiktligt styra intrycket användarna erhåller av dem genom en idealiserad fasad
(jfr ibid). Tinderprofilerna kan således betraktas som den främre regionen av scenen där
användarna förmedlar en eftertraktad bild som publiken, övriga användare, önskar se. Då våra
informanter ämnar till att tilltala övriga tinderanvändare bär de skilda masker och träder in i
olika roller för att förmedla en nyanserad bild som det motsatta könet efterfrågar (jfr Goffman
1959). Francois nämnde tidigare om hur han i sin Tinderprofil framhäver “sin bra fysiska
form” vilket ger uttryck för att han anser den vältränade kroppen vara eftertraktad i publiken
(övriga användare) och syftar på så vis att tilltala kvinnliga användare.
Informanternas utsagor redogör således för att de med avsiktliga handlingar försöker påverka
övriga användare på Tinder till att erhålla ett visst intryck av dem (jfr ibid). Detta för att de är
medvetna om att de blir uppfattade och bedömda utifrån hur de ser ut. Flertalet av dem hade
därför noggrant valt ut vad de ville förmedla med sin utvidgade självpresentation (jfr Belk
2013), dvs. tinderprofilen, främst genom bilder men även beskrivningar av sig själv.
Informanternas utsagor om huruvida de uppvisar en bättre version av sig själva genom bild
och beskrivningar på Tinder visar även att de konstruerar sig bedräglig bild av sig själva som
inte alltid är förenlig med verkligheten (jfr Goffman 1959; Gärdenfors 2017; Stier 2003).
Även om den falska fasaden inte alltid är förenlig med verkligheten beskriver Gärdenfors
(2017) att vi människor är duktiga på att tro på våra egna lögner. Han argumenterar för att vi
tror att vi är snyggare, bättre eller starkare än vad den faktiska bilden av oss visar och att vi
därför tar till med försköningar. Flertalet informanter uttrycker däremot att konstruerar och
visar upp en ärlig bild av sig själva samtidigt som de flesta av dem erkänner att den bilden
inte alltid stämmer överens med verkligheten. Dessa utsagor ger uttryck för att
självuppfattningen ofta inte stämmer överens med verkligheten utan sammanställs med den
ideala självbilden, alltså den man vill vara (jfr Stier 2003; Gärdenfors 2017). Det framkom
dessutom att det i många fall inte handlar om att tilltala samtliga användare på Tinders
teaterscen, utan snarare de som tilltalar en själv. Joakim berättar hur han genom sin
beskrivning på Tinderprofilen försöker tilltala kvinnliga användare som han finner attraktiva;
“...”Om du gillar musikalen från Kristina från Duvemåla så får du massage”. Jag tänkte att
det kunde vara en ball grej för att den tjejen som drar höger när hon ser det i min värld är en
tjej som har mycket karaktär. Som jag attraheras av”
(Joakim, 25)
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Joakim är inte ensam om att avsiktligt försöka locka till sig “swipes” från en viss typ av
användare. Flertalet informanter beskriver att de med hjälp av att skapa kopplingar till
önskvärda associationer har en förhoppning om att skapa en uppfattning om ett attribut som
anses positivt av det motsatta könet. Francois berättar även han att den “fysiska formen”
avsiktligt är ett sätt att dra till sig kvinnliga användare som likt han är träningsintresserade.
Francois menade vidare att han hoppas att den vältränade kropp skapar associationer till att
han lever ett hälsosamt liv och har en förhoppning om att det stärker en bild över att han är
duktig på att laga mat vilket enligt honom uppskattas av kvinnor. Genom att associeras med
en viss musikal eller träning ämnar informanterna att bli uppfattade på ett visst sätt (jfr
Gärdenfors 2017; Giddens 1991; Goffman 1959). Ida avser däremot att locka matchningar
genom att spela på ett intresse för naturen och fiske eftersom hon ser det som ett intresse som
många manliga användare har. Hon beskrev denna bild som en källa till matchningar;
“Bilden när jag håller en fisk vid havet är extremt många som har nappat på, många har
försökt skriva nått kring den när dom skrivit till mig. Den får jag nog lägga in igen.”
(Ida, 23)
Dessa utsagor kan liknas vid att informanterna införskaffar sig egenskaper som efterfrågas på
singelmarknaden och marknadsför dessa i syfte att göra sig attraktiv på Tinders marknad (jfr
Bauman 2008). Ida visar på en förståelse för hur hon ska använda det som Goffman (1959)
benämner fasad, och mer precist för inramningen, till sin fördel i kampen om uppmärksamhet
på Tinder. Hon visar på att associationerna hon konstruerar med bilden med en fisk är väl
genomtänkta och har visats tas emot mycket positivt hos de hon ämnar locka till sig. Att
informanterna använder sig av associationer till olika saker för att styrka den offentliga
fasaden är något som både Gillberg (2014), Bauman (2008), Giddens (1991) och Gärdenfors
(2017) betonar som en viktig del i beskrivningen av självet.
I Francois berättelser trädde ett intressant sidospår om associationer kring hudfärg och Tinder
fram. När vi “tindrade” ihop dök en svensk blond kvinna upp i “flödets” profilkort och han
uttryckte då;
“Har

hon kulturella vänner? Det såg jag här nu, hennes kompis är mörkhyad som mig. Då
har hon inget emot att jag är mörkhyad”.
(Francois, 22)

När vi frågar Francois om detta är något han haft i beaktning när han skapat sin egen
Tinderprofil berättar han;
“Nä faktiskt inte. Eller vissa bilder, på Instagram kan man ju göra sina bilder ljusare och jag
gillar inte göra mina bilder för mörka, jag är inte hur mörk som helst, jag är rätt ljus ändå”
(Francois, 22)
Francois fortskred diskussionen och stereotypiserade “raggartjejen”, en tjej som skulle kunna
“ha något emot att han är mörkhyad”, vilket skildrar föreställningar om etnicitet. Till följd av
denna föreställning om att “raggartjejen” skulle ha något emot hans etnicitet och hudfärg
“swipade” Francois vänster. När den andra svenska blonda kvinnan trädde fram bland
profilkorten på Tinder belystes detta ytterligare genom de “kulturella vännerna” som
skymtades i bildens bakgrund. De kulturella vännerna som syntes på bilden ledde istället till
att Francois “swipade” höger. Vidare beskriver Francois att han inte tycker om att ha “för
mörka” bilder på sig själv och hur man kan göra dessa bilder “ljusare”. Han förklarar att han
föredrar de Instagramfilter som gör hans hy rättvisad och inte ger en mörkare bild. Francois
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agerande tycks gå i linje med föreställningar om etnicitet, främst då han pratar om hur vissa
typer av människor (“blond svensk tjej”, “raggartjej”) kan motsätta sig hans etnicitet.
Veronika pekade på att vissa personer formar sin profil utefter vad de tror att andra vill att de
ska se (jfr Goffman 1959; Gillberg 2014; Gärdenfors 2017). Hon och hennes vänner
benämner den typ av profil som “Tinder-maxarn” och hon förklarar att denna typ av profiler
inte ses som genuina utan mer som något uppgjort;
“En person som visar upp alla de där sidorna. Att du är business, fashion, gillar resor och
sportig. Den typiska maxade profilen.”
(Veronika, 25)
Likt marknadsföring formar dessa individer en profil som ska locka så många användare som
möjligt genom att forma sin offentliga identitet utefter de ideal som finns i samhället (jfr
Gillberg 2014). Veronika lägger även lite skämtsamt till att “hundtricket” även används på
Tinder eftersom att vissa profiler är så pass uppgjorda med allt som killar tror att tjejer ska
falla för. Veronikas skepticism visar på att de avsedda associationerna ibland inte ger den
effekt som personen avsett utan i detta fall slog tillbaka och utgjorde något negativt istället.
Detta ger uttryck för att det råder uppfattningarna om att andra “efterfrågar” dessa attribut
men är emellertid så pass “manipulerade” att de inte stämmer överens med verkligheten (jfr
Goffman 1959). Veronika poängterade dessutom att det inte enbart är de manliga
informanterna som använder sig av “den maxade Tinderprofilen” utan även tjejer kan ha en
“maxad profil”. Informanterna tillskrev emellertid denna typ av beteende som mer “kvinnligt”
då;
”Tjejer är nog mer noga, dom vill inte att folk ska få fel uppfattning om dom. Medans killar
inte bryr sig så mycket”.
(Francois, 22)
I linje med Francois beskrivning om att de kvinnliga användarna lägger större vikt vid hur de
framställs och att de manliga inte gör det framkom det att de manliga användarna dessutom
ansågs se bättre ut i verkligheten.
“...Killar brukar stämma överens med sina bilder, i de flesta fallen tycker jag att dom är
snyggare i verkligheten än dom är på bild. En kille på bild, när han ska försöka vara snygg så
blir han sällan snygg men i verkligheten så är han oftast mer attraktiv.”
(Ida, 24)
Flera av de kvinnliga informanterna beskrev att många av de manliga användarna hade dåliga
bilder och att de inte fäste stor vikt vid utseendet på bilden eftersom det fanns en allmän åsikt
att killar ser bättre ut i verkligheten. Trots att det framkom en acceptans i att Tinderanvändare
såväl förskönar som idealiserar sina profiler betonade två av informanterna vikten i att
konstruerar en sanningsenlig bild av sig själva. Även om de inte lyfter fram sina negativa
egenskaper ansåg både Emma och Joakim att det var viktigt att förmedla en tydlig bild över
hur de ser ut. Emma framhäver en fördom om att många av de manliga användare hon är
intresserad av har “problem” med hennes tatueringar och längd;
“Jag vill visa att jag är lång och att jag har tatueringar. Det är ett problem för många”.
(Emma, 27)
Genom att Emma har sin längd utskriven i profilen och bilder där tatueringarna syns värjer
hon bort män som anser detta vara “problematiskt”. Samtidigt som hon tidigare berättade att
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hon inte “lägger upp fula bilder på sig själv” var det viktigt för Emma att förmedla en
sanningsenlig självbild i dessa attribut. Hennes föreställningar om att vissa män anser hennes
tatueringar och längd vara ett “problem” har alltså medfört i att hon tydliggör dessa attribut i
sin Tinderprofil i syfte att inte förmedla ett falskt intryck av sig själv (jfr Goffman 1959).
Emma visar sig således vara införstådd i att en falsk fasad på Tinder kan bli avslöjad i det
verkliga mötet (jfr ibid). För Joakim handlar det snarare om att han anser att en tydlig
ansiktsbild är viktig, vilket flertalet beskriver som problematiskt med profiler som har
otydliga bilder där det är svårt att avgöra hur en person faktiskt ser ut.
“Jag vill inte att folk ska känna att dom köper grisen i säcken. Så därför jag har valt en bild
där man verkligen ser hur jag ser ut”.
(Joakim, 25)
Joakim berättar att han är “prisad” över att se ut som han gör och förskönar därför inte sin
egen självpresentation. Joakims utsaga går således emot Gärdenfors (2017) teori om att
människor inte är nöjda med hur de ser ut och att de därför förskönar sin egen
självpresentation. Detta är dock fortfarande en reflexiv handling i Joakims konstruktion av
självet (jfr Giddens 1991) då han medvetet valt ut bilden som visar hans “verkliga”
självuppfattning. Genom att Joakim marknadsför och konstruerar en ansenlig självbild på
Tinder (jfr Bauman 2008; Gillberg 2014) köper inte övriga användare “ grisen i säcken”, som
han själv uttrycker det. Joakims sätt att använda marknadsekonomiska termer med “köp” ger
uttryck för att människan likt varor köps och säljs (jfr Bauman 2008) och återfinns i tidigare
forskning (Heino, Ellison & Gibbs 2010). Ett annat intressant tema som belystes i dessa
berättelser var hur flertalet informanter pratade om hur förskönade profiler genomskådas;
“Det har gått så jävla långt så när jag ser en tjej stå i en viss position så vet jag/.../ Hon står
så i profil med sitt ansikte för att det är något som är fel/../eller vad fan det nu kan vara”.
(Joakim, 25)
Joakim menar att en position Tinderanvändaren står i eller vinklar på bilden ger uttryck för att
“något är fel”. När vi “tindrar” ihop med Joakim riktar han specifik uppmärksamhet mot
felaktiga intryck som övriga användare enligt honom enkelt kan förvränga (jfr Goffman
1959). Francois uttrycker även han;
“På Tinder lägger du upp kanske 4-5 bilder max, det är lite därför jag vill ta det från Tinder
till annat. För då kan man se hur personen är, kanske när den blir taggad i en bild av
tjejkompisen. Då vet man att där var du inte beredd, got you!”.
(Francois, 22)
Den medvetenhet som råder kring att användare konstruerar en förskönad bild sig själva på
Tinder har medfört att specifik uppmärksamhet riktas till attribut som är missvisande och
enkelt kan förskönas (jfr Goffman 1959). Informanterna påpekar dessutom att inte går att
erhålla en helhetsbild av användare på Tinder och likt Francois berättar flertalet informanter
hur de vänder sig till övriga sociala medier för att erhålla denna helhetsbild. Informanterna
beskrev alltså hur de vänder sig till det utvidgade självet för att få en tydligare bild över vem
personen bakom profilen är (jfr Belk 2013). Framförallt används sociala medier för att styrka
om utseendet stämde överens med hur profilen presenterade utseendet. I våra intervjuer, även
de netnografiska, framkom händelser som påvisade att Tinderprofilen inte alltid stämde
överens med verkligheten;
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“Första gången visste jag inte att bilderna lurar haha så jag träffade en tjej som var jätte fin
på bilderna men i verkligheten var hon inte som hon var i bilderna så nu innan jag träffar nån
jag tar hennes snapchat och där kan man se om bilderna stämmer eller inte”
(Netnografisk intervju, Hadi, 21)
Hadi förklarar att han numera alltid säkerställer personen genom att ta det vidare till andra
sociala medier. Det är inte alltid bara bilderna som kan skilja sig från Tinder till verkligheten
utan ibland är det även personligheter. Ida beskrev ett scenario där hon börjat chatta med en
kille som hade som hon kallade det “alla rätt på pappret” och hon beskrev hur hon hade börjat
få lite känslor för honom innan de träffades;
“Jag var ju typ lite kär i honom innan jag träffat honom och hade nog lite för höga
förväntningar, sen träffades vi och det var helt ok och så kändes det inte riktigt som de var
nått”.
(Ida, 24)
Liknande scenario hade uppstått för Emma där hon träffat en kille där de båda insett att det
aldrig skulle kunna bli något mer än en träff. I möten online kan användare ge uttryck för att
de innehar en personlighet eller egenskaper som möjligtvis inte varje gång överensstämmer
eller förväntats från de kriterier som eftersöks (Bauman 2008, s. 27). Förväntningarna och
fantasierna som skapats innan det verkliga mötet uppfylls inte alltid vilket samtliga
informanter uttrycker (jfr Arvidsson 2006). Ida och Emma var inte ensam om att deras
Tindermatchning inte levde upp till förväntningarna utan alla informanterna var väl medvetna
om att försköningar och uppbyggnaden av associationer förekom och det var därför viktigt för
dem att försöka se igenom kulisserna till det som Goffman (1959) beskrev som bakom
kulisserna. I den bakre regionen av scenen sker förberedandet av ett framträdande och på
Tinder är det alltså i den bakre regionen av scenen som framförandet av Tinderprofilen
förbereds. Detta kan exempelvis omfatta online-associering bestående av såväl information
som fotografering och redigering av profilbilder som noggrant valts ut för hur man vill
uppfattas (Miller 2011). Det kan emellertid även omfatta användarens klädval, sminkning
eller frisering. Emma har tidigare berättat att hon endast delar med sig av bättre bilder men
förklarar även hur “man behöver ta 150 bilder” innan man blir nöjd. Detta ger uttryck för att
Emma inte bedrar genom en direkt lögn utan att hon snarare överdriver vissa egenskaper i
bilden genom förskönande för att uppfattas på ett åtråvärt sätt (jfr Gärdenfors 2017, s.85).
Detta är dock inget publiken åskådar då det sker i den bakre regionen av Tinders scen,
publiken ser endast det som visas på den främre regionen, d.v.s. den färdiga och slutgiltiga
Tinderprofilen där själva framförandet äger rum (jfr Goffman 1959). Tinderprofilen innehåller
således de bättre profilbilderna och visar därför användarens idealiserade bild av självet (jfr
ibid; Bauman 2008). Då informanterna visat en medvetenhet i att det förekommer såväl
förskönande som idealisering i Tinderprofilerna riktar flertalet uppmärksamhet åt att
genomskåda felaktiga intryck (jfr Goffman 1959). Det faktum att informanterna är så pass
kritiska mot andra användares profiler kan tolkas som att vi är kritiska som ett sätt att
framhäva oss själva (jfr Gärdenfors 2017). Det kan bli som en skyddsmekanism där
informanterna klankar ner på andra individer så att de själva ska framstå i bättre dager. När
informanter påpekar uppenbara försköningar i andras profiler inger det en upphöjning i
individens egen självkänsla då genomskådningen skulle kunna innebära att informanten är
bättre än personen vars profil klankas ner på (jfr Gärdenfors 2017). En falsk eller vilseledande
fasad blir ofta avslöjad då den förmedlar en bild som inte är förenlig med verkligheten
(Goffman 1959). I Tinders fall sker dessa “avslöjande” genom sociala medier såsom
Instagram och Facebook där användare kan ta del av ytterligare bilder, främst “taggade
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bilder” som Francois uttryckte det. De taggade bilderna har användaren inte noggrant valt ut
själv, utan tillhör den bakre regionen av scenen (jfr ibid). Informanterna ger uttryck för att
detta många gånger dessutom sker i det verkliga mötet.
5.3.3 Att vara desperat – Att betala eller inte?
Ett annat viktigt tema i berättelserna om Tinder var informanternas utsagor om Tinders
betaltjänster. Ingen av informanterna använder dessa betaltjänster och generellt framkom
negativ syn på betaltjänsterna som regelbundet benämndes “desperata”.
”Jag förstår inte riktigt fascinationen med det, det känns lite desperat. Just de där med att
man kan swipa på ett annat ställe, vad ska det vara bra för?”
(Ida, 24)
”Äe lägga pengar på det, jag känner att det inte är värt det. Så desperat är jag inte”.
(Francois, 22)
Vidare uttryckte informanterna att det sade en hel del om personen som använder
betaltjänsterna och beskrev dessa individer som desperata typer. Joakim talar i termer av
marknadsekonomiska begrepp där matchningar innebär avkastningen för användningen av
betaltjänsterna;
“...Vad är det för desperat jävel som ska ha hundra superlikes som sedan ska skicka det till
folk och kunna swipa höger runt om i hela världen? Ställa in den på 500 km, ta planet upp till
Norrland och få till det. Jag vet inte det kanske funkar, det är kanske någon jävel som fått
avkastning på det där”.
(Joakim, 25)
Att betala för dejtingapplikationer har en negativ klang, desperation, som informanterna inte
vill förknippas med eller uppfattas utifrån. Informanterna anser alltså att betalning såväl som
konsumtion av Tinders betaltjänster innebär negativa associationer (jfr Giddens 1991;
Bauman 2008). Att bekosta appens betalfunktioner innebär således att användare såväl
konstruerar sig och uppfattas som “desperata” av övriga användare (jfr Bauman 2008;
Östberg & Kaijser 2010), vilket leder till att informanterna avstår denna konstruktion av sig
själva genom att inte bekosta tjänsterna. Det faktum att Tinder inte anses vara en dejtingapp,
utan en “hookup” app, tycks ha ett inflytande även i detta avseende. Joakim, som beskriver att
man är en “desperat jävel” som betalar för “att få till det” påvisar att man inte betalar för att
dejting utan snarare för att få till det i form av ett tillfälligt sexuellt möte. Detta omfattar
återigen en sexuell betydelse då man utifrån Joakims uttalande snarare betalar för möjligheten
att ha sex. Flertalet informanter yttrar emellertid ett behag gentemot somliga betalfunktioner
men en ovilja i att betala för dessa tjänster vilket beror på att de inte vill framstå som
“desperata”. Konsumtionen av dessa tjänster utesluts då informanterna inte vill vara desperata
och framstå som desperata i andras ögon (jfr Giddens 1991; Bauman 2008). Detta kan även
förklaras av sociala konstruktioner (jfr Östberg & Kaijser 2010). Den sociala konstruktionen
på Tinder innebär att användare inte bekostar Tinders betaltjänster vilket gör att användare
som kan tänka sig bekosta dessa tjänster avstår denna konsumtion. Detta innebär således att
användare agerar utifrån andras preferenser snarare än sin egna då det egna agerande skulle
innebära att de uppfattas och framställer sig själva som “desperata” i andras ögon (ibid).
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5.3.4 Tinderprofilerna som varor
Ett framträdande tema i utsagorna om Tinder var hur informanterna beskrev andras profiler
som varor och att informanterna pratade i termer av marknadsmetaforer. Francois likställer
“swipandet” på Tinder med shopping där andras profiler är de varor som shoppas;
“...Som att gå igenom produkter som passar mig, som till exempel H&M. Typ den här tröjan,
den tror jag skulle se bra ut på mig. Hon ser bra ut, hon tror jag skulle se bra ut jämte mig”.
(Francois, 22)
Francois beskriver alltså att hans tankeprocess när han swipar bland profiler liknar den som
han har när han köper kläder. Han menar på att likt när han väljer tröja utefter vad som passar
honom så väljer han att swipa höger på de profiler han tror skulle kunna passa ihop med
honom. Detta kan likställas med Gärdenfors (2017) och Giddens (1991) resonemang kring
livsstil då Francois swipar höger på de profiler som har tror skulle passa in i ramen för hans
livsstil. Han fortsätter sin diskussion i marknadsmetaforer när han beskriver att han inte köper
vad som helst utan menar på att de profiler han swipar höger på senare behöver utvärderas.
“Jag köper inte vad som helst och inte vem som helst/../ Det kommer i efterhand när jag tar
på mig tröjan, likadant när jag väl träffar personen”.
(Francois, 22)
Francois som tidigare beskrivit sin egna profil som sin marknadsföringskanal ser likvärdigt på
andras profiler där profilen likställs med en produktbeskrivning och att en höger swipe
innebär att han skulle vilja testa om personen passar honom. Genom en “swipe” kan en profil
bli vald men den djupare bedömningen kommer först efter matchningen uppstått. Likt att han
testar en tröja representerar konversationen eller mötet med tjejen den bedömning som sker
när han testar sin tröja. I stora drag kan detta tankemönster jämföras med en köpprocess där
man först letar efter rätt produkt, sedan köper man produkten och slutligen utvärderar köpet.
Adam beskrev en svårighet att se personen som en människa om man inte haft någon kontakt;
“Jag har svårt att bygga upp den bilden av en människa jag aldrig har träffat, sen om jag har
skrivit med tjejen är det en annan sak. Annars är hon bara ett ansikte”.
(Adam, 25)
Liknande resonemang återfanns i Idas berättelse;
“Jag tänker nog personen som ett objekt. Det är väldigt ytligt med Tinder. Om jag inte har
några gemensamma vänner eller nått sånt så ser jag nog personen som ett objekt och inte
riktigt som en person”.
(Ida, 24)
Att informanterna såg andra individer som ett “objekt” eller “bara ett ansikte” var ett
återkommande resonemang som framkom under intervjuerna. Likt de resonemang Francois
för när han beskriver profiler likt produkter såg även Ida och Adam de andra användarna som
något icke-mänskligt innan de inlett en kontakt med personen. Vidare fortsätter Francois sin
tankegång och beskriver att för att verka mer “riktig” behöver man bli mer förankrad i
verkligheten;
“När folk kopplar Instagram till Tinder, då vet man att du finns på riktigt”.
(Francois, 22)
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Francois visar på att när man kopplar sin Instagram till Tinder blir personen bakom profilen
mer verklig och personen anses finnas på riktigt. För att styrka sin egen identitet kan
individen koppla ihop sina utvidgade själv och därigenom ge ett starkare helhetsintryck (jfr
Belk 2013). Genomgående i intervjuerna framkom det hur den mest dominerande åsikten
handlade om informanterna såg profilen mer som ett objekt än en subjekt (jfr Gillberg 2014).
Att informanterna inte riktigt betraktar andra användare som människor utan snarare som
något annat kan förklaras genom kommodifiering där människorna omvandlas till
kommersiella varor (jfr Gillberg 2014; Bauman 2008). Likt det Bauman (jfr 2008, s. 60)
skriver kring att människor inte betraktar andra användare som medborgare utan snarare som
varor stämmer väl in på den ytlighet som råder på Tinder och på de liknelser vid konsumtion
informanterna gör. Det faktum att användarna kommodifieras råder inget tvivel om då
nästintill alla informanterna beskriver hur de liknar både andra och sig själva med varor.
Gillberg (2014) skriver att konsekvensen av att vi gör om oss själva till varor blir att vi gör
oss själva till ett varumärke och att den offentliga sfären därigenom får en större makt. Joakim
pratade om sig själv i termer om att han är ett varumärke och han uppvisar en vilja att andra
användare ska konsumera honom på Tinder. Detta beskriver Joakim när han likställde sig
själv som nybliven singel som ett “färskt varumärke” och att en av anledningarna till att han
använder Tinder var för att han ville veta vart han låg till i vad han benämnde som “utbudet”
av singlar. Joakims självuppfattning som nybliven singel kommer att påverkas i och med hur
många matchningar han får (jfr Gillberg 2014) och eftersom den offentliga sfären fått en
större (jfr Gillberg 2014) betydelse har detta lett till att vi skapar oss själva utefter vad andra
människor efterfrågar. Med alla försköningar som informanterna använder i sina profiler för
att göra sig själva till mer eftertraktade varor sker en kompromiss med vad individen själv vill
och vad individen tror att andra vill (jfr Gärdenfors 2017).
5.3.5 “Vissa personer får ett högre värde”
Informanterna uppvisade en inställning till att alla matchningar inte har samma värde, vilket
blir tydligt när Joakim beskriver att vissa profiler är som “glitterpokemon”;
“...Det blir som pokemon nästan. Fan hon där var en glitterpokemon, henne drar jag höger
på. Vissa personer får ett högre värde än andra för att dom ser bättre ut”.
(Joakim, 25)
Joakims uttalande påvisar att det existerar någon form av konkurrens på Tinder där vissa
individer får ett högre värde i form av ett bättre utseende (jfr Gärdenfors 2017). I likhet med
pokemonkort har varje profil olika värde och vissa matchningar värderas högre än andra. Ida
som i princip aldrig har konversation med personer på Tinder bekräftar detta när hon
poängterar att chansen att hon skulle svara blir högre om killen är riktigt snygg, vilket kan
tolkas som att han fått ett högre värde i hennes ögon och därför ges respons.
“Om nån är riktigt snygg så blir ju chansen att jag pratar med honom större”
(Ida 24)
Även Joakim hanterar en mer värdefull matchning på ett annorlunda sätt;
“Om det är en riktigt snygg tjej då tänker jag liksom, nu får jag verkligen använda de där
essen i rockärmen på ett bra sätt”.
(Joakim, 25)
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Det upplevda värdet hos den andra profilen kan även ha en inverkan i informanternas egna
upplevda värde eftersom en matchning med en profil av högre värde anses stärka
informanternas eget värde. Informanternas egen självbild och upplevda värde blir en funktion
av både mängden matchningar och dessa matchningarnas värde (jfr Gillberg 2014). I samband
med matchningar sker ett ”boostande” i självkänslan och flera av informanterna beskriver att
deras egen självkänsla stärks ytterligare när de matchar med en profil av vad som anses ha ett
högre värde;
“Höjden av egoboost ökar, desto snyggare tjejen är”.
(Adam, 25)
I linje med det Adam beskriver har en ”snyggare” tinderanvändare ett högre värde (jfr
Gillberg 2014) och utifrån Idas och Joakims resonemang strävar informanterna efter att
matcha med så värdefulla profiler som möjligt. I samband med kommodifieringen blir även
människan inräknade i det som ständigt eftersträvas att konsumeras (jfr Bauman 2008;
Gillberg 2014; Gärdenfors 2017), vilket David från den netnografiska intervju påvisar;
“Problemet med Tinder är att "gräset är grönare på andra sidan". Man kan alltid hitta nått
nytt bättre. Jag har själv blivit dissat pga det och har själv struntat i tjejer som varit jättefina..
bara för nått nytt kom upp”
(Netnografisk intervju, David, 29)
Davids uttalande om att gräset på Tinder är grönare på andra sidan ger uttryck åt någon form
av missnöje som behagas av fortsatt ”swipande” bland användare på Tinder (jfr Bauman
2008).
5.3.6 Tinder och självet - En sammanfattning
Tinder har kommit att få en påverkande roll i informanternas självuppfattning. Likt Belks
(1988, 2013) resonemang har Tinder som en del av informanternas utvidgade själv kommit att
påverka det som Gillberg (2014) benämner som den personliga sfären. Genom den
samkonstruktion av självet som uppstår vid en matchning sker en egoboost av informanterna
utvidgade själv som i sin tur påverkar informanternas personliga sfär (jfr Belk 2013; Gillberg
2014). En matchning tycks även ersätta den självkänsloboost som uppstår i det verkliga mötet
(jfr Gillberg 2014; Gärdenfors 2017) och informanternas egen självuppfattning påverkas
beroende på hur många och med vilka de får matchningar med. Det visade sig även att en
matchning kunde ha olika värde och utifrån informanternas resonemang om detta och att
“gräset är grönare på andra sidan" där det alltid går att hitta något eller någon som anses
vara ett bättre alternativ finns det starka kopplingar till det som Bauman (2008) benämner
som konsumtionssamhället. Informanternas diskussioner påvisar dessutom att utseende, d.v.s.
det yttre, är avgörande på Tinder, vilket tidigare beskrivits vara en del av den moderna
världen vi lever i (jfr Gärdenfors 2017), då samtliga pratar om övriga användares utseende
snarare än deras ”inre” personliga egenskaper (ibid). Det ”inre” hamnar i skymundan för det
yttre och informanternas självuppfattning påverkas av andra användare tycker om deras yttre
(jfr Gärdenfors 2017).
Informanterna uppvisade hur de använde försköningar i sitt utvidgade själv för att uppnå det
självförverkligande som Gärdenfors (2017) hävdar att vi alla strävar efter. Eftersom
informanterna är väl medvetna om sina egna och andra användares försköningar i
Tinderprofilerna utvecklar de strategier för hur de ska se igenom de falska självpresentationer
(jfr Goffman 2008) och genom att föra samman profilens, var presentation granskas, olika
utvidgade själv så de kan skapa sig en djupare bild över vem personen egentligen är. En
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individs marknadsvärde ökar genom att denne uppvisar de mest ansenliga sidorna av sig själv
samt marknadsför sig själv på bästa möjliga sätt (jfr Bauman 2008, s.13). Den ständiga
strävan efter att uppnå ett högre värde skapar den försköning som anses som en del av
vanligheterna på medier som Tinder.

6 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel sammanfattas våra slutsatser gällande unga människors självuppfattningar
genom konsumtion av Tinder samt hur unga människor presenterar sig själva på Tinder.
Slutligen förs en diskussion kring vad vår studie kan bidra till och förslag på vad vidare
forskning kan komma att beröra.

6.1 Slutdiskussion
•

Hur kommer unga människors olika former av självuppfattningar till uttryck genom
konsumtion av Tinder?

Konsumtion har som tidigare nämnt kommit att beröra allt fler områden och att konsumera
innebär att konstruera sig själv (jfr Bauman 2008; Giddens 1991; Gärdenfors 2017 Östberg &
Kaijser 2010). Att Tinder utgör ett av dessa konsumtionsområden som uttrycker vem
människan är eller också vill vara (ibid) råder inga tvivel om utifrån våra informanters
utsagor. För att besvara vår forskningsfråga, det finns ett antal olika sätt unga människor
konsumerar Tinder på och beroende på hur Tinder konsumeras kommer skilda
självuppfattningar till uttryck. Dessa självuppfattningar berör både den egna
självuppfattningen men främst hur andra uppfattar, då informanterna tenderade till att tala om
hur de på olika sätt uppfattas av andra. Spänningsfältet om huruvida Tinder är en ”dejting
eller hookup-app” fick därför betydande roll i självuppfattningen och att definiera Tinder blev
viktigt för att inte uppfattas med det definitionen samt konsumtionen av Tinder innebar. Trots
att samtliga informanter tydligt benämnde Tinder som en ”hook-up” app framkom att enbart
ett fåtal konsumerade Tinder i det avseende, alltså för att hitta tillfälliga sexuella relationer.
Detta beteende tillskrev emellertid endast de kvinnliga informanterna då de manliga både
beskrev Tinder som ”hook-up” och inkluderade sig själva inom konsumtionsområdet ”att
ligga”. Föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt beteende fick mening då
samtliga kvinnliga informanter inte sade sig använda Tinder för ”att ligga” samtidigt som de
beskrev det som Tinders huvudsakliga konsumtionsområde. Hur de talar om Tinder fick alltså
betydelse i självuppfattningen. Att tala om Tinder som en hook-up app innebär att man
konsumerar Tinder för att hitta en tillfällig sexuell partner och uppfattas därefter. Det
framkom en negativt laddad stereotypisering (”tinderhora”) av kvinnor som använder Tinder
för att hitta tillfälliga sexuella relationer. Att som ung kvinna konsumera Tinder för tillfälliga
sexuella relationer kan således innebära självuppfattningen ”tinderhora”. Framförallt andras
uppfattning om en men även den egna självuppfattningen.
Som människa strävar man konstant efter att upphöja sig själva (jfr Gärdenfors 2017) och att
erkänna en del av sitt utvidgade själv (jfr Belk 1988) som “tinderhora” är bidrar inte till en
positiv självuppfattning. Det viktiga häri ligger däremot hur konsumtionen konstruerar självet
och hur man genom den uppfattas av andra människor. Som Belk (1988) argumenterade för
finns det kopplingar mellan vår privata sfär och utifrån teorierna kring det utvidgade självet
skulle detta innebära att de associationer som förefaller det utvidgade självet även faller in i
den privata sfären. Detta kan analyseras vidare genom att applicera Gärdenfors (2017)
resonemang om självbedrägeri i vilket informanterna skulle tro sig vara bättre än
genomsnittet, eller att de ljuger för sig själva genom att intala sig något som inte stämmer i
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syfte att inte uppfattas på ett visst sätt. Människor måste ta hänsyn till den dem vill vara vid
varje konsumtionshandling (jfr Giddens 1991; Gärdenfors 2017) vilket våra informanter
tydligt gör genom att antingen avstå eller genomföra konsumtion. Ett annat exempel på detta
var föreställningarna informanterna hade om Tinder betaltjänster som ”desperata”. Samtliga
beskrev betaltjänsterna som ”desperata” och uppfattade människor som betalade för Tinder
som ”desperata”. Motviljan att själv uppfattas som en “en desperat jävel” påverkar unga
människors användande då flertalet informanter som visade intresse för betaltjänsterna tog
avstånd från konsumtionen i syfte att inte uppfatta sig själva och framstå som “desperata” (jfr
Arnould & Thompson 2005; Giddens 1991). Informanterna ville alltså inte uppfattas med de
negativa associationer ett betalkonto utstrålade och en djupare dimension berör den egna
självuppfattningen. Det handlar inte enbart om hur övriga uppfattar en utan hur man ser på sig
själv som desperat. Flertalet informanter pratade i termer av sin egna självuppfattning i detta
avseende vilket ger uttryck för att övriga användarnas åsikter är viktiga i konstruktionen av
självet och den egna självuppfattningen (jfr Gillberg 2014; Gärdenfors 2017; Stier 2003).
Utöver ovanstående konsumtionsområden av Tinder uppenbarade sig även övriga
konsumtionsområden av Tinder ge uttryck för självuppfattningar. Att konsumera Tinder för
att finna kärleken medförde en “seriös” självuppfattning i en negativ betydelse, vilket utifrån
informanternas utsagor unga människor således avstår. Återigen uteslöts konsumtionen till
följd av de negativa självuppfattningar den medförde (jfr Gärdenfors 2017). Däremot
uppträdde vänskapliga relationer av olika slag vara ett vanligt konsumtionsområde, främst
bland unga kvinnor. Detta kan återigen kopplas till de rådande föreställningar och negativa
självuppfattningar konsumtionsområdena “att hitta kärleken” och “att ligga” medförde och
genom att konsumera Tinder i syfte att finna kontakter av olika slag undkommer användare
att uppfattas på ett negativt sätt.
•

Hur presenterar sig unga människor på Tinder och är denna presentation förenlig med
deras självuppfattning?

Självuppfattningar följde även med och formade hur informanterna konstruerade sig själva i
Tinderprofilen. Hur informanterna presenterade sig själva på Tinder varierade men den
generella slutsatsen var att samtliga konstruerade en förskönad bild av sig själva, vilket ansågs
vara ett allmänt uppförande på Tinder. Självbedrägeri uppträder då informanterna presenterar
förskönade egenskaper (jfr Gärdenfors 2017) i syfte att uppfattas som åtråvärda av övriga
användare. Föreställningarna om att Tinder inte är ”seriöst” bör i enlighet med Cornwell och
Lundgrens (2001) resonemang leda till att informanterna inte skapar en sanningsenlig
presentation på Tinder. Då informanterna inte konsumerar Tinder i syfte att finna kärleken
blev engagemanget om att visa upp sitt sanna själv mindre påtagligt och försköningar
legitimerades. Genomgående i informanternas tal framkom strategier för hur de presenterar
och konstruerar sig själva utifrån sina främsta attribut men även hur de genomskådar övriga
användares försköningar genom övriga sociala medier för att säkerställa att Tinderprofilen var
i linje med profilens övriga utvidgade självpresentationer. I detta sammanhang urskiljs
beröringspunkter med Goffmans (1959) teori om hur iscensättningar såväl skapas och
återskapas. Att förskönade självkonstruktioner tillfogas i profilen grundar sig i att skapa ett
intresse och tilltala övriga Tinderanvändare genom en attraktiv profil av sig själv. Unga
människor försöker alltså styra självuppfattningar andra erhåller av dem (jfr ibid). Flertalet
har en uppfattning om att andra användare presenterar en förskönad uppfattning av sig själva
samtidigt som informanterna själva tillskriver liknande beteende. Sammanfattningsvis
framställer unga människor en förskönad presentation av sig själva på Tinder som många
gånger inte stämmer överens med den egna självuppfattningen.
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Informanternas utsagor gav tydligt uttryck för strävan efter att bli ett objekt med högt värde
vilket går i linje med Bauman (2008) teori om att den subjektiva karaktären bevaras genom att
subjekt omvandlas till varor. Flertalet hade föreställningar om övriga användare som
produktifierade objekt av olika slag snarare än subjekt. I samband med objektifieringen av
användarna tillskrivs “objekten” olika värden som baseras framförallt på deras utseende,
personliga fasad, men även utifrån objektets inramning (jfr Goffman 1959). Genom att
uppfatta andra Tinderanvändare som objekt kan detta innebära en egen objektifierad
självuppfattning eftersom andras uppfattning påverkar den egna självuppfattningen (jfr
Gärdenfors 2017; Stier 2003). Somliga informanter gav själva uttryck för detta genom att tala
om sig själva som objekt i termer av “varumärke, marknadsföring och produkter som
konsumeras på marknaden”, vilket återfinns i tidigare forskning (Heino, Ellison & Gibbs
2010; Ahuvia & Adelman 1993).
Vad har vi kommit fram till? Avslutningsvis kan vi konstatera att olika
konsumtionshandlingar på Tinder ger uttryck för skilda självuppfattningar. Hur andra
uppfattar en utifrån konsumtionen av Tinder har emellertid visat sig ha större betydelse än hur
unga människor uppfattar sig själva. Föreställningar, om att Tinder är en hookup- och inte
dejtingapp påverkar konsumtionen, då konsumtionen av Tinder tydligt ger uttryck för vem
man är eller också vill vara. Konsumtionen kan därför komma att hämmas då användare inte
vill uppfattas med det konsumtionen förmedlar om dem. Sammantaget redogör
informanternas utsagor dessutom för att användare presenterar förskönade och idealiserade
framställningar av sig själva på Tinder som många gånger inte stämmer överens med den
egna självuppfattningen. Detta tycks däremot vara ett allmänt rådande beteendemönster på
Tinder som förefaller sig naturligt och accepterande.

6.2 Studiens bidrag
Studiens resultat kan ge bidrag och inspirera till vidare forskning inom konsumentbeteende.
Genom ett konsumentbeteendeperspektiv kan marknadsförare åstadkomma ökad kunskap i
hur företag genom en bredare insikt i konsumentens identitetsskapande kan främja
konsumenter på ett förmånligare sätt. Då företag tillhandahåller en ansenlig medvetenhet i
huruvida konsumenten agerar i sitt identitetsskapande i konsumtionen kan företag främjas
genom att tillhandahålla konsumentens preferenser, locka ytterligare konsumenter samt
bibehålla nuvarande. Detta främjar dessutom marknadsförare i deras utformning av
kommunikationsstrategier gällande digitala tjänster och företags vikt av att besitta kunskap i
hur konsumenter använder ett företags tjänster för att sedan kunna främja konsumenter.
Genomen ökad kunskap i hur digitala tjänster och sociala medier konsumeras av
konsumenter samt bidrar till deras identitetskonstruktion kan företag effektivt anpassa sig till
konsumenter och tillgodose deras behov och önskningar.

6.3 Vidare forskning
Vi hoppas att vår studie ökar intresset och diskussionen om konsumtion och
självuppfattningar på Tinder, men även inom diverse digitala tjänster. Främst då konsumtion
kommit att beröra allt fler områden anser vi det vara ytterst viktigt att skapa en djupare
förståelse för hur detta kommer till uttryck genom andra digitala tjänster. Ett annat intressant
område är att studera hur identitet konstrueras med Tinder ur ett varumärkesperspektiv.
Vidare berörde våra intervjuer ett flertal intressanta områden Tinder kan studeras inom.
Framtida forskning inom området kan på en djupare nivå behandla skilda föreställningar om
manligt och kvinnligt beteende och könsnormer för att skapa en insikt i hur detta påverkar
användarnas identitetskonstruktion. Under våra intervjuer framkom diskussion om etnicitet
och framtida forskning kan därför studera hur och om identitetskategorier som etnicitet och
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klass har betydelse för konsumtionen av Tinder. Ytterligare ett område som framtida
forskning kan behandla är hur ”spelifieringens” utformning på Tinder påverkar såväl
konsumtionen som synen på människan som ett objekt. Slutligen kan vidare forskning mer
djupgående undersöka hur marknadsmetaforer kommer till uttryck och bidrar till en
objektifiering av människor.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide
Intervjuguide:
Bakgrundsfrågor
· Berätta lite om dig själv. (Sysselsättning, intressen, civilstånd).
· Har du nätdejtat tidigare?
Tinder
· När du tänker på Tinder, vad tänker du då?
· Vad var det som fick dig att börja använda Tinder?
· Hur använder du Tinder och varför?
· Hur ofta använder du Tinder?
· Har du använt Tinders betaltjänster?
· Vilka tror du det är som använder sig av Tinder och varför?
· Anser du att Tinder är ett bra ställe att träffa en potentiell partner?
· Fördelar och nackdelar med Tinder?
· Är du mer eller mindre selektiv på Tinder?
· Beskriv vad som händer efter att du fått en matchning?
· Hur har du uppfattat bemötandet av dina matchningar på Tinder? Vad har de gett dig för
intryck?
· Har du träffat någon via Tinder?
· Upplever du att människor du träffat i verkligheten överensstämt med hur du tolkat dem
på Tinder?
· Beskriv ditt användande. Du tar upp appen. Vad gör du? (“Tindra” ihop med informanten)
Självpresentation/Identitet Tinder:
· Hur presenterar du dig själv på Tinder? (Din profil, hur ser den ut, eller vad skriver du om
dig själv där? Vad får man veta om dig?)
· Tycker du att den presentationen av dig på Tinder speglar den du är i verkligheten?
· Dina bilder, vad vill du förmedla med dem?
· Vad vill du att den andra personen ska uppfatta?
· Vad är en typisk öppningsreplik?
· Vad är viktigast för dig när du gillar en profil? (profilbild, profiltext, gemensamma
intressen, m.m.)
· Tror du att man genom Tinder kan visa vem man är?
· Tror du att människor är ärliga i sina Tinderprofiler?
· Vad kännetecknar Tinder-profiler som du tackar ja/nej till?
· Vad skulle få dig att inte vilja träffa en användare genom Tinder?
· Har du någon negativ erfarenhet av Tinder, och vad i sådana fall?
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8.2 Bilaga 2 - Forum Familjeliv
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