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1. Introduktion 

Digitalisering. Ett ord vi alla är kan enas om att ha hört sväva förbi någonstans periferin 
under de senaste åren. En stor del av våra liv har sakta vandrat in i enheten du kanske till 
och med i läsande stund finner i din hand, mobiltelefonen. Det är möjligt att du inte minns 
när det hände, en dag var den bara där, fast vid dig som en förlängd kroppsdel du inte 
klarar dig utan. Våra smartphones har blivit våra trogna vapendragare som följer oss vart 
vi än går, och stöttar oss i alla dem åtaganden vardagen medför. Du har med största 
sannolikhet använt din portabla enhet till att betala parkeringsbiljett, läsa nyheter, spela 
spel, shoppa online eller andra banala sysslor du inte lägger en extra tanke på. Det är bara 
en självklarhet, det som för 30 år sedan lät som science fiction. Sanningen är faktiskt den 
att det inte enbart är triviala bestyr vi lägger i teknikens mer eller mindre trygga händer, 
utan våra smartphones har även kommit att spela in på våra kärleksrelationer. 

Namnen är otaliga på de mobilapplikationer människor idag vänder sig till för att finna 
den rätta, en dejt för lördagskvällen, en tillfällig fling eller vad som än önskas att finna 
via dessa plattformar. Det finns en radikal skillnad på dejting idag och dejting för 40 år 
sedan. Studier visar på att mer än en tredjedel av par som gifte sig i USA mellan åren 
2005 och 2012 hade träffats via online-dejting. Denna siffra är högre än par som träffades 
via skola, arbete och vänner (McCarthy, 2018).  

Dejtingvärlden har även öppnat upp sig för de människor som inte identifierar sig som 
heterosexuella. Det moderna dejtandet har transformerats till en personlig resa för 
människor där de söker en själsfrände. Normer har spruckit och landsgränser har suddats 
ut, mycket tack vare den nya tekniken. Idag spelar distansen en mindre roll i sökandet 
efter den ideala partnern, likaså kön och sexuell läggning (McCarthy, 2018). Vad 
människor som använder dejtingapplikationer har för underliggande agenda kan dock 
diskuteras. Studier om människors motiv kring användningen av dejtingapplikationer 
samt konsekvenser dessa typer av plattformar medför är ett brett forskningsområde med 
otaliga artiklar att nyttja för den som finner intresse. Många säger sig bara använda dessa 
interaktionsprodukter som ett tidsfördriv, ett lättsamt sätt att få överflödiga timmar att 
passera. Samtidigt skriver många av användarna i sina profiler önskemål som ”enbart 
seriösa gör sig besvär” eller ”söker endast sex”. Trots människors lediga inställning till 
den här typen av social media är många fast beslutna om sina avsikter kring användningen 
av dejtingapplikationer. Det är en faktum att det finns en stor spridning i ålder, social 
klass, avsikter, kön, geografisk position etcetera, mellan användarna av applikationer som 
Tinder. Hur företagen själva förhåller sig till denna målgruppsvariation finns det dock 
fortfarande bristfällig forskning om, likaså om dessa applikationers design och 
uppbyggnad.  

Hur användare kan identifiera sig via dessa applikationer är en relevant del till hur 
autentisk interaktionen blir mellan potentiella partners. Frågan är den om applikationerna 
själva tillåter människor att presentera sig på ett genuint vis eller om profilinställningarna 
som vi finner på dessa plattformar ger en annan bild av oss än vi egentligen är.  

Denna artikel kan tolkas som en ansats att göra en mer djupgående studie med avseende 
på dejtingapplikationer och sålunda erhålla en mer gedigen förståelse kring strukturen 
och motiven hos dessa. Vidare avser jag att bland annat undersöka skillnader i 
applikationernas information, interaktionsmöjligheter samt layout rörande variationer i 
målgrupp och vilken typ av förhållande företagen uppmuntrar. En annan intressant 
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infallsvinkel jag syftar till att ta i beaktande är identitet på mobila dejtingapplikationer. 
Jag vill studera huruvida om och hur applikationernas profilinställningar påverkar 
människors framställning av sig själva och om det är möjligt för människor att identifiera 
sin egen person på ett rättvist sätt med verktygen dessa plattformar ger sina användare till 
förfogande.  

1.1 Bakgrund  

Heterosexuella par som gifte sig innan år 1960 bodde med stor sannolikhet inom fem 
kvarter från varandra. Kvinnan var på den tiden enligt statistiken 20 år gammal, respektive 
mannen 23 år och de träffades främst via vänner eller familj. Dåtidens sedvanliga 
relationer var heller inte sällan så kallade ”ledsagande äktenskap” där människor valde 
att gifta sig av ekonomiska samt sociala anledningar (Ansari & Klinenberg, 2015, s. 22). 
Människor väljer idag partners som bor längre bort och medelåldern för äktenskap har 
ökat till 27 år för kvinnor samt 29 år för män (McCarthy, 2018).  

Dator-baserad matchmaking uppkom så tidigt som på 1960-talet men online-dejtingens 
urmoder kan ledas tillbaka till 1700-talets tidningsannonser (MacLeod &    McArthur, 
2018). Ali och Wibowo (2011), identifierar Kiss.com som den första dejtingwebbsidan 
vilken lanserades år 1994. Vidare kom år 2007 mobilapplikationen Skout, en av dem 
första platsbaserade mobila dejtingplattformarna (McCarthy, 2018). Mycket har hänt 
sedan år 1994, då online dejting ansågs vara något främmande och nästintill exotiskt. En 
studie från år 2013 uppskattade att cirka fem procent av gifta par i USA hade funnit sin 
partner online (Pew Research Center, 2014). Trots det faktum att det överlag kan vara 
svårt att finna data kring online-dejtingens omfattning i resten av världen, så har 
marknaden för online-dejting fått en radikal tillväxt i länder som Indien (Joshi & Kumar, 
2012) samt Storbritannien (Kee & Yazdanifard, 2015).  En bidragande faktor till denna 
förändring kan potentiellt bero på övergången från dejtingwebbsidor till mobila 
dejtingapplikationer. Detta bidrar till att plattformarna får en plats i användarnas vardag 
och tillåter interaktion i real-tid med andra användare. Utvecklingen av LBRTD 
(Location-Based-Real-Time-Dating)-applikationer likt Tinder och Grindr har kommit att 
förbättra den här typen av teknik. Denna mekanism drar nytta av distansen mellan 
användare och använder denna som en algoritm för att finna lämpade partners till 
användaren i fråga (Gibbs, Ellison & Lai, 2011; Cohen, 2015).   

Användandet av mobila dejtingapplikationer har med åren drastiskt ökat, med 
plattformen Tinder i framkant  (Ranzini & Lutz, 2017). Femton procent av USA:s vuxna 
befolkning sade sig år 2018 ha använt sig av någon form av mobil dejtingapplikation 
och/eller webbsida. Med över 1000 mobilapplikationer och webbsidor utformade för just 
dejting finns det idag något för allas preferenser (McCarthy, 2018). Applikationsindustrin 
marknadsför fördelaktiga dejtingplattformar med vikt på tid, lättanvändande samt 
geografisk närhet. Dejtingapplikationer använder generellt ett antal praktiska verktyg som 
inkluderar urvalsprocesser (personliga annonser eller algoritmiska mönster, 
plattformssystem, klassificeringar (gratis, avgiftsbelagda eller både och) samt varierande 
globala positioneringssystem (LeFebvre, 2017). 
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1.2 Problemdiskussion 

Förståelse av sociala konsekvenser inom strukturella val hos applikationers design hjälper 
utvecklingen till en mer jämlik teknologi (MacLeod & McArthur, 2018).  Mobila 
dejtingapplikationer som Tinder må ha en bred målgrupp med varierad demografi, och 
därmed kvarstår frågan om hur gränssnittsdesign bestäms för en sådan mångfasetterad 
målgrupp. Vid design av sådana typer av applikationer är det andra faktorer som får 
komma att spela in på produktens gränssnitt. Rodden, Chervest och Davies (u.å.) menar 
att detta är så kallade kontextkänsliga applikationer som anpassar funktioner, innehåll 
etcetera efter den givna situationen. De belyser i sin artikel att designers kan utnyttja 
mobila enheters personliga karaktär i syfte att associera dem till sina användare. Vidare 
resulterar detta till en möjlighet att skräddarsy applikationerna för den specifika 
användaren av enheten. Denna information kan utnyttjas tillsammans med ytterligare 
kontextuell information som till exempel plats, i syfte att presentera lämplig information. 
Vidare har den här typen av design på många sätt applicerats på moderna mobila 
dejtingapplikationer då informationen som presenteras är beroende av dem inställningar 
användaren själv väljer. Detta inkluderar bland annat kön, sexuell läggning, avstånd samt 
ålder. Även användarens egna position är sålunda essentiell för vilka användare som 
presenteras för denne. Sålunda anpassas enbart vilka användare som visas för nyttjaren 
av produkten och inte vilken typ av information om användare som visas. Här finns det 
redan en klar bild från företagets sida vilken information som är mest relevant vid 
sökandet av en potentiell partner eller dylikt.  

Utformare av mobila applikationer behöver överväga förhållandet mellan sina användare 
och mobila enheter samt hur detta kan användas för att bestämma arten på det gränssnitt 
som ska utformas. Detta för att det finns ett behov att designen av avancerade multimedia-
applikationer ska urskilja karaktären av dem funktioner som stöds samt alla praktiska 
faktorer dessa medför. Ska enheten användas i syfte att identifiera användare och ge 
information om deras position samt andra faktorer är detta extra essentiellt. 
Kontextkänsliga applikationer skapar även frågor om integritet samt kontroll (Rodden, 
Chervest & Davies, u.å.).  

Rodden, Chervest & Davies (u.å.) diskuterar det faktum att fysiska artefakter som till 
exempel gräsklippare finns i vår verkliga värld och kan användas för att påverka denna. 
Datorer å andra sidan öppnar upp en ny värld för oss, den virtuella världen och en existens 
inom elektroniken. Människor bebor det virtuella utrymmet på så vis att vi surfar på 
webben, använder ftp för att komma åt filer eller enbart utforskar vårt eget filsystem, och 
blir med detta denna världs invånare. Även våra vokabulär har anpassats efter det virtuella 
utrymmet då vi använder ord som ”surfa”, ”utforska” och ”navigera” för att förklara de 
steg vi tar för att interagera med tekniken. Likväl som man kan skilja den virtuella världen 
med den verkliga världen där vi finner gräsklipparen, så kanske det är så att applikationer 
som Tinder och Grindr bygger broar från det virtuella till det verkliga. Virtuella chattar 
leder till riktiga möten, riktiga möten leder till verkliga relationer vilket kan komma att 
påverka den riktiga världen kopiöst. Här uppstår frågor kring identitet och framställning 
på webben. Vad får två användare att från början finna intresset som leder till ett första 
”hej”? Goffman (2009) diskuterar människors framställning av sin egen identitet. Han 
använder begrepp som frontstage samt backstage för att beskriva hur folk presenterar sig 
själva under diverse givna situationer. Frontstage är där individen står framför publiken i 
livets teaterscen. Här är det naturligt att vilja framställa sig som den bästa versionen av 
sig själv, därför väljer vi att gömma dem mindre attraktiva delarna av oss själva i 
backstage, där vi inte är i någon social kontext. Frontstage kan jämföras med 
användarprofiler i dejtingapplikationer, där vi väljer de mest attraktiva bilderna på oss 
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själva, de mest fascinerande intressena vi har och undviker sålunda att berätta om olika 
tillkortakommanden vi besitter.  

Ware (2013, s. 16) diskuterar visualiseringar och varför vi bör finna intresse i detta 
fenomen. Han menar att människans visuella system kan ses som en mönsteridentifierare 
med enorm styrka och känslighet. Ögonen tillsammans med hjärnans syncentrum bildar 
en processor som ger den högsta bandbreddskanalen till det mänskliga kognitiva centrat.  
Dock har det visuella systemet sina egna regler och bestämmer själv vilken presenterad 
information som är mest relevant i den givna kontexten. Människan har, som tidigare 
nämnts, en ypperlig förmåga att se mönster, dock om dessa mönster presenteras på 
somliga sätt kommer detta resultera i att de blir osynliga för det mänskliga ögat. Om vi 
förstår hur vi uppfattar information kan detta användas som riktlinjer till hur information 
ska presenteras (Ware, 2013, s. 16). Likväl kan det användas som en förståelse för hur 
designers ämnar att presentera viss information. Därmed kan människor få kunskap om 
sin egen perceptionsförmåga och varför vi uppfattar och interagerar med samtlig 
information på diverse vis. Utifrån detta kan paralleller till digital information dras, och i 
denna kontext specifikt till information som presenteras på dejtingapplikationer som 
Tinder och Grindr. Designers är väl medvetna om vilken information de betonar inom 
gränssnittsdesignen i fråga. Vidare kan det diskuteras om användare är medvetna om 
vilken information de själva tycker är mest relevant eller enbart faller in i perceptionens 
fälla. Är vi marionettdockor som låter oss styras till en riktning företagen väljer åt oss 
eller har vi redan en bild av vad vi söker i dejting(applikations)djungeln? 

Våra moderna dejtingapplikationer väcker många frågor om bland annat identitet, 
sexualitet, personlig framställning och i en viss mån självförverkligande. Jag har dock för 
avsikt att i den här studien se till ett informationsmässigt perspektiv då Tinder och Grindr 
är exempel på vår tids största digitala plattformar inom dejting. Fokus ligger på att studera 
hur dejtingapplikationerna använder sig av tekniker inom perception och visualiseringar 
för att emfasera viss information.  

1.3 Problemformulering och syfte 
Syftet med denna studie är att få en mer djupgående förståelse av informationshierarkier 
inom några av dem största dejtingapplikationerna på marknaden. Vilken information om 
användarna är mest relevant enligt applikationernas uppbyggnad.  Jag vill även se till 
könsmässiga skillnader samt sexuell läggning för att få en mer gedigen uppfattning i vad 
som är relevant att presentera för målgruppen i samband med mobil dejting. Slutligen vill 
jag ställa dem två applikationerna och den insamlade datan från analysen bredvid 
varandra i en jämförelse av funktioner och innehåll för att se om det finns några skillnader 
samt likheter och vilka slutsatser som kan dras utifrån detta beroende på målgrupp samt 
uppmuntrat förhållande av företaget.  

Studien faller in i tre inriktningar: informationshierarkier, identitet samt design och 
utifrån dessa är studiens huvudsakliga frågor följande:  

      Informationshierarkier 

• Vilken information om användarna emfaseras av applikationernas 
informationshierarkier samt visuella hierarkier?  
-Vilka slutsatser om vilken information som är mest relevant för företaget att 
presentera om användare för nyttjare av applikationerna kan dras utifrån detta?  
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     Identitet 

• Hur kan användare av respektive applikationer presentera sig själva med hjälp 
av de givna profilinställningarna?  
-Hur påverkar detta framställningen av användarnas identitet? 

       

     Design  

• Hur skiljer sig dejtingapplikationerna i funktioner och presenterat innehåll 
beroende på målgrupp samt vilken typ av relation som uppmuntras av företaget?  

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att genomföras på två mobila dejtingapplikationer med blandade 
målgrupper: Tinder samt Grindr. Analysen av dem olika plattformarna kommer enbart att 
genomföras på en iPhone 8 och versionerna av applikationerna som ska undersökas är 
följande: Grindr 5.6.1 och Tinder 10.11.0. 
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2. Forskningsöversikt 
 

2.1 Human-computer interaction design 
Human-computer interaction (HCI) är benämningen för  studien inom interaktion mellan 
människor och datorer. Sådan interaktion görs huvudsakligen inom användargränssnittet. 
En av dem största problemen som påstöts av designers inom detta fält är att utveckla HCI-
design för mänskligt bruk och behov. Detta kommer att resultera i att det mest 
grundläggande målet hos utformarna att göra datorerna mer användbara samt mer 
mottagliga för användarbehov. I syfte att utveckla det mest ultimata gränssnittet så bör 
utformarna utveckla system som minimerar barriären mellan människors kognitiva 
modell för vad de vill uppnå samt datorns förståelse kring användarens uppgift. 

Huang (2009) belyser det faktum att design inom human-computer interaction så kan den 
breda målgruppen vara särskilt utmanande för utformare inom fältet. Dessa användare 
har en bred blandning av olika erfarenheter samt bakgrunder vilket bildar ett heterogent 
klientel som många gånger kan vara svårt att greppa i en användarkontext. Hon menar 
även att många användare av mobila enheter är missnöjda med interaktionsdesignen. I sin 
artikel undersöker hon HCI-interaktion inom mobila applikationer och alla dem 
utmaningar som kan komma att uppstå inom denna typ av design. Hon undersöker även 
design-principer inom mobila gränssnitt som resulterar till en bättre användaracceptans. 

Huang (2009) konstaterar det faktum att mobila enheter idag spelar en stor roll i 
människors moderna liv. Användarområdena för dessa enheter är många, som till 
exempel utbildning, underhållning, medicin, kommunikation, service med mera. Likt den 
breda målgruppen skapar även den stora mängden användarområden problem när det 
kommer till gränssnittsdesignen. Somliga utmaningar är relaterade till hårdvaran 
samtidigt som andra relateras till enhetens mjukvara. De flesta forskare inom HCI 
intresserar sig för att utveckla nya designmetoder, designa nya mjukvarusystem samt 
utforska nya möjligheter för interaktion. HCI strävar efter att skapa användargränssnitt 
som kan användas med enkelhet samt effektivitet. Många digitala produkter besitter det 
problem att trots det faktum att grundkravet för användning är att användare ska kunna 
interagera med dem för att utföra samtliga uppgifter, dock är de inte designade för 
interaktion. Ett annat grundläggande krav är att användaren helt ska ha möjlighet att 
utföra de uppgifter denne har för avsikt till, därför är ett annat grundläggande krav i dem 
här typen av gränssnitt att produkten både ska vara användbar och enkel att använda. Ett 
annat problem som kan emfaseras inom gränssnittdesign för mobila enheter är 
svårigheten som uppstår vid design för mindre skärmar. Den begränsade skärmstorleken 
gör det svårt att presentera information samt att låta användaren navigera sig mellan olika 
typer av information. Även den begränsade batteritiden måste tas med i beräkningen. Det 
är delvis på grund av dessa begränsningar utformare måste lägga stor tid på att utveckla 
interaktiva mobilprodukter som främst är enkla för användarna att lära sig men även 
effektiva samt ger dem en trevlig användarupplevelse.  Numera används mobila enheter 
ofta av olika typer av människor som har olika mål med användningen av den här typen 
av interaktiva produkter. Att designa applikationer för användbara och användbara 
mobila enheter för att möta kraven hos olika typer av gränssnittsanvändare. Detta kräver 
att användare, designers och tekniker möts i en gemensam förståelse om hur bra design 
ska appliceras på den här typen av enhet. 

Huang (2009) beskriver att menyer inom datorers design kan underlätta för erfarna 
användare att finna den information de söker både snabbt och effektivt. Dock kan 
designen fallera om utformaren försöker ta detta vinnande koncept från en PC eller 
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stationär dator och applicera denna på en mobil enhet, detta leder sålunda till en ineffektiv 
informationsdesign. Under åren har det gjorts ett antal forskningsstudier beträffande 
designen av hierarkiskmenyn i en mobil enhet med målet att finna ett ultimat sätt att 
strukturera information hierarkiskt. I en av studierna visade det sig att en effektiv 
interaktion med hierarkiskmeny  kan uppnås genom att ha så många menyalternativ som 
är behövligt i själva rotmenyn samt den slutliga nivån i menystrukturen samt så få 
menyalternativ som möjligt i dem mellanliggande nivåerna. Sedermera kom det att visa 
sig att den mest effektiva hierarkin för mobila enheter var en med endast fyra till åtta 
objekt på varje nivå. Även navigering samt surfing medför utmaningar inom HCI när det 
kommer till mobila enheter. I syfte att visa information på mindre skärmar krävs det att 
informationen delas i upp i ett flertal mindre presentationsenheter som är anpassade för 
den begränsade skärmstorleken. Detta gör det svårt att effektivt organisera informationen 
samt hjälpa användare att navigera till och från önskat innehåll. I sin artikel menar Huang 
(2009) att ett sätt att bemöta detta problem är att vända sig till 3D-orienterade gränssnitt 
som både kan presentera linjär- och hierarkisk data. 

Huang (2009) menar även att bilder samt symboler som data utgör en relevant del i 
informationsvisualiseringar inom PC och stationära datorer. Vidare är denna typ av 
informationsvisualisering hos mobila enheter fortfarande begränsad på grund av den 
bristfälliga storleken dessa enheter besitter. Därmed är en viktig del att ta hänsyn till 
huruvida data såsom grafiska representationer som till exempel bilder, diagram kartor och 
logotyper ska skalas ned till en lämplig storlek.  

En grundläggande fråga inom interaktionsdesign är hur designers optimerar användarnas 
interaktioner med det interaktiva systemet och driftmiljön i syfte att identifiera 
användarnas mål och behov. Huang (2009) bemöter detta problem med resonemanget att 
i syfte att designa roliga samt användbara system bör designers och tekniker ta hänsyn till 
dem människor som ska använda produkterna men även till miljön dessa ska användas i, 
hur de ska användas, vad som kan komma att hjälpa användarna att uppnå sina 
användarmål samt vad som ger en känsla av hög användarkvalitet. Sharp, Rogers och 
Preece (2015) menar att det finns tre relevanta egenskaper hos 
interaktionsdesignsprocessen: ett användarfokus, specifika användbarhetskriterier och 
iteration. Dessa kan liknas med Gould och Lewis (1985) tre principer för att göra ett 
datorsystem lättanvänt. Ingen designutövare av interaktiva produkter kan ignorera 
praktiska användare. På grund av olika värdesystem som olika användare har, är det 
emellertid mycket utmanande att designa produkter för att eliminera hinder mellan den 
mänskliga kognitiva modellen för vad användaren vill åstadkomma och designerns 
förståelse för användarens uppgift. 

2.2 Mobila enheter och interaktionstekniker  
Horisontell scrollningsfunktion har blivit en vanligt förekommande interaktionsteknik 
hos smartphones, dock är detta något som som sällan förekommer på mobila webbplatser. 
Istället kräver dessa plattformar att användarna rullar ner, klickar på knappar eller 
piltangenter med mera. Detta kan bero på att studier som jämför svepteknik, eller 
”swiping” med andra interaktionstekniker är knappa. Dou och Sundar (2016) valde att 
genomföra en studie i syfte att undersöka detta problem genom att studera om och hur en 
tillämpning av svepfunktionalitet till mobila webbplatser påverkar användarnas avsikter 
att använda webbplatsen. Resultatet visade att denna  typ av tillämpning positivt påverkat 
användarnas beteendeintentioner för att använda webbplatsen. Upplevd användarglädje 
var en nyckelvariabel som kunde komma att förklara detta resultat.  
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Smartphones har ändrat sättet på vilket människor tar del av information men har även 
ökat individers beroende av online-media. Idag har användningen av mobila applikationer 
kommit att spela en stor roll i den moderna människans vardag. Användare nyttjar den 
nya tekniken i syfte för att uppdatera sig om nyheter, spela spel, köpa produkter samt 
utföra vardagliga uppgifter. Studier visar även på att människor använder mobil media på 
ett annorlunda sätt från konventionell datorteknik såsom desktop- och laptopdatorer. På 
grund av skärmarnas mindre storlek har mobila enheter särpräglade input- och 
displayfunktionaliteter än datorer. Sedermera tillhandahåller mobila medier en nästintill  
obegränsad och portabel informationsström vilket gör det möjligt för användarna att 
använda enheten i stort sätt var som helst. Dessa skillnader resulterar till att det blir 
möjligt för användaren att utveckla nya beteendemönster som är kopplade till dess 
informationsåtkomst på mobila enheter (Dou & Sundar, 2016).  

Den växande populariteten av mobila enheter har ökat behovet av att utforma gränssnitt 
för mobila enheter och applikationer (Zhang & Lai, 2011; Zhang, Wu, Kang, Go & 
Sundar, 2014). Interaktionstekniker överlag har för syfte att hjälpa användare att 
interagera med teknologi. Dock har studier indikerat på att olika interaktionstekniker, 
samt olika kombinationer av dessa, resulterar till olika användarupplevelser. Sundar et al. 
(2014) jämförde sex olika typer av interaktionstekniker, såsom click-to-download, drag, 
mouseover, slide, zoom samt 3D-karusell. Resultatet indikerade att somliga 
interaktionstekniker, som till exempel sliding, eller svepning, är mer fördelaktiga än andra 
när det kommer till att inducera ett större användaromfång samt gör det lättare för 
användarna att lära sig applikationen (Dou & Sundar, 2016).  

Dou och Sundar (2016) avsåg att i sin studie undersöka hur tillämpningen av 
svepinteraktionsteknik influerade användare att använda mobila webbsidor. De menar där  
att användargemenskap, eller user engagement, har fått ökad uppmärksamhet inom 
human-computer interaction (HCI) under det senaste decenniet (Agarwal & Karahanna, 
2000; Peters, Castellano, & Freitas, 2009). Forskning visar på att framgångsrik 
interaktionsdesign inte enbart bör vara användbar utan även attrahera användarnas 
uppmärksamhet samt hålla dem engagerade under själva interaktionsprocessen (O’Brien 
& Toms, 2008). Användargemenskap är även relevant vid utformningen av mobila 
webbsidor och applikationer. Då mobila enheter är portabla tenderar användare att utföra 
multipla bestyr eller använda flera enheter medan de interagerar med mobila webbsidor 
och applikationer. Till exempel är det inte ovanligt för användare att besöka mobila 
applikationer/webbsidor samtidigt som de sitter vid en PC etcetera. Därmed blir det 
centralt att en mobil webbsida kan engagera användarna och att de vidare har intentioner 
att återigen besöka webbsidan i framtiden. 

Swipe-baserade gränssnitt presenterar överlag färre men mer specifikt kurerade 
tillvägagångssätt att mata in data. ”Svepningen” utförs av användaren på ett avslappnat 
sätt som nästan kan uppfattas som försummande. Denna gest innebär att användaren 
avvisar det innehåll som vid stunden blir presenterat för att sedan att komma bli 
presenterad med nästkommande alternativ. Med detta krävs ingen detaljerad feedback 
från användarens sida utan denne behöver enbart signalera ”ja” eller ”nej” genom en 
haptisk gest. Jämfört med korta och långa ”taps”, eller slag, är svepning en mer varierande 
variant av touch-baserade designmönster (Wigdor, Fletcher & Morrison 2009).  

Den mest framträdande varianten av den här typen av teknik är den ikoniska ”swipe to 
unlock”-funktionen. Denna typ av gest används på många enheter för att ”väcka” dem 
från standby-läge. Delvis resulterar implementeringen av den här typen av funktion att 
användaren kan undvika oavsiktlig aktivering, dock ger det inte mer skydd än lösenord 
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eller ett mer komplext svepmönster. Tinder är ett exempel på en konceptuellt oändlig 
svepteknik, då nya profiler från användare konstant presenteras från Tinders databas 
under tiden nyttjaren av applikationen ”swipar”. En vänster-svepning indikerar ett 
avvisande och en höger-svepning uttrycker tillfredsställelse. Genom denna teknik 
använder Tinder sig av UI metaforen (eller user interface metaphor) då applikationen 
använder sig av två utgångsfall med binär skillnad. En liknande metafor kan återfinnas i 
reseapplikationen Swapp. Genom att svepa mot någon av dem fyra riktningarna kan 
användare som publicerar innehåll på olika kanaler skicka sina texter till fyra 
fördefinierade källor som nås av fyra olika e-postadresser (Werning, 2015).  

Genom en teknologisk utveckling och sammanslagning av olika teknologier har den 
simpla funktionen ”tapping” blivit genomsyrad av olika typer av semantik. Detta 
inkluderar bland annat mycket specifika metoder som betalning och autentisering (Rao & 
Perez, 2014). Vid transaktionskontexter har tappning kommit att signalera en bekräftelse 
på en transaktion. Apple Touch ID-funktionen har sedermera använts för att minska 
friktionen i mobila betalningsprocesser. Vidare används tap-funktionen här även för att 
tillåta användarna att låsa upp sina mobiltelefoner och med lanseringen av iOS8 har Apple 
Touch ID blivit tillgänglig för tredjepartsutvecklare för användning i alla typer av 
applikationer. En relevant faktor i den här typen av funktion är att den förstärker den 
kommunikativa kvaliteten av touch-tekniken. Detta genom att göra möjligt för både 
användare och enhet i fråga att ömsesidigt bekräfta medvetenhet och erkännande. Då tap-
funktionens olika utfall blir mer kommersiella med tidens gång resulterar detta till att 
användare lär sig vilket beteende de ska förvänta sig från den här typen av funktion 
beroende på kontexten. Detta kan jämföras med digitala spel och dess kontextkänsliga 
knappar (Werning 2015).  

Det finns även andra varianter på tap-funktion. Dubbel-tapping, eller dubbelslag, har 
olika användningsformer och konnotationer beroende på vilken typ av applikation som 
används. Ett vanligt exempel på detta är bild-zoomning, eftersom att dubbelslag på en 
bild många gånger resulterar till en förstorning av bilden. Gör användaren sedan om 
samma procedur resulterar detta till att bilden går tillbaka till sin ursprungliga storlek. 
Inom Android-enheter kan användaren använda dubbelslag på en text i syfte att få två 
markörer att visas, vilket kan dras på plats för att beteckna start- och slutpunkten för ett 
textval (Werning, 2015).   

Huang, Nguyen och Zhang (2007) menar att trots det faktum att människor idag har god 
erfarenhet inom navigation, förståelse samt interaktion med fysiska artefakter i 
vardagslivet är utformning av en god produkt inte en självklarhet. De skriver i sin artikel 
att en datastruktur kräver en stark designförklaring som ligger till grund för fysiska 
egenskaper. Dessa egenskaper inkluderar bland annat tidigare nämnda affordances, men 
även utföringsform, metaforiskt avstånd, interaktion samt physicality.  Utföringsform 
definierar författarna som ett uttryck av data genom processen av datakartläggning. Detta 
beskriver i sin tur användningen av en metafor i syfte att översätta diverse datavärden i 
en form som för användaren är uppfattningsbar. Fastläggning av användbar 
datakartläggning är en välkänd faktor som designers överlag är noga med att ta hänsyn 
till när det kommer till utformningen av datavisualisering. Sålunda säger sig författarna 
tro att den fysiska karaktären av dataskulptur har potential att avsevärt påverka 
användarnas förståelseprocess samt hur de tolkar produkten. Metaforiskt avstånd handlar 
om avståndet mellan den valda metaforen och datan i sig, samt metaforen och den 
upplevda verkligheten. De flesta skärmbaserade data är av abstrakt eller ikonisk kvalitet, 
detta på på grund av den begränsade bandbredden.  
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2.3 Mobila enheter och informationsvisualisering 
Sedan början av seklet har en radikal förbättring av mobila enheter kunnat dokumenteras. 
Bland annat har de utrustats med en ökad bearbetningskraft, förbättrade grafikfunktioner, 
minneskapacitet samt dem ovannämnda touch-interaktionsfunktionerna. Antalet 
användare av den mobila tekniken ökar konstant och det uppskattade antalet 
smartphoneanvändare världen över ligger på cirka 1,75 miljarder människor. Denna siffra 
innebär att ungefär 25 % av jordens befolkning äger en smartphone (Lee, 2014) och detta 
nummer förväntas att öka inom en snar framtid. Detta beror på tillgängligheten av nya 
mobila tjänster och att tekniken expanderar till nya utvecklingsmarknader. En annan trend 
som kan återfinnas inom det teknologiska spektrumet är uppkomsten av stora data (big 
data) (Chen, Mao & Liu, 2014). Stora data tillåter användarna att samla och spela in stora 
mängder information från personliga enheter samt datainsamlingsteknologier som 
radiofrekvensidentifieringsläsare och trådlösa sensornätverk. Denna utveckling har 
kommit att hjälpa användare med allt från träning, hälsa, personliga interaktioner, 
resursförvaltning och affärsverksamhet (Chen & Zhang, 2014). Dock menar Chen och 
Zhang (2014) i sin artikel att det finns ett behov att emellertid överväga att datans 
användbarhet inte sträcker sig längre än användarnas förmåga att använda den. Detta 
grundar sig i mänskliga inriktningstekniker såsom informationsvisualisering. Denna typ 
av visualisering arbetar för att förstärka människors naturliga kognitiva processer  och 
göra data tillgänglig och begriplig.  

Craig och Huang (2015) menar i sin artikel att det finns en stor betydelse i interaktion 
med informationsvisualisering samt möjligheten till en mer naturlig interaktion som 
erbjuds av mobila enheter. Trots detta har relativt litet arbete gjorts för att utveckla 
gränssnitt för informationsvisualisering för mobila enheter. Även forskning kring 
förståelsen i hur visuella informationsgränssnitt ska utformas är bristfällig. Detta faktum 
kan förklaras av en allmän inställning som menar att informationsvisualiseringar bör vara 
så stora som möjligt och att det finns en kompromiss mellan informationskommunikation 
och tillgängligt skärmutrymme. En vanlig uppfattning är att en mindre skärm enbart 
lämpar sig i syfte att visualisera aggregat samt översikter och många hävdar att 
kringutrustning för inmatning och enhetens begränsningar är en ytterligare anledning till 
att mobilvisualisering är bristfällig samt mindre genomförbar. Dock blir trots detta mobila 
enheter med tiden allt mer populära, därav finns det ett tydligt behov för gränssnitt som 
tillåter interaktion med storskaliga och komplexa data.  

Studier visar på tillämpningen av informationsvisualiseringstekniker kan utöka mobila 
enheters förmåga att hantera mer ambitiösa användarmål samt mer utmanande 
information (Craig, 2015). Enligt allmänna riktlinjer för utformningen av 
mobilvisualiseringar bör designen vara simpel och användaren ska ha möjligheten att 
interagera direkt med datan snarare än att vara i behov av menyer och kontroller (Lee, 
Isenberg, Riche & Carpendale, 2012). Andra riktlinjer menar att interaktionen bör vara 
flytande och sömlös (Lee, Isenberg, Riche & Carpendale, 2012). I mer aktuella studier 
har de tagit en mer grundläggande tillvägagångssätt när det kommer till specifika aspekter 
av informationsvisualiseringsdesign och hur den bör genomföras på mobila enheter. 
Denna forskning har kommit att resultera till mer konkreta riktlinjer för visualisering av 
gränssnittdesign för mobil data. Dessa är följande:  

● Var medveten om situationerna applikationen sannolikt kommer att användas och 
anpassa gränssnittet i enlighet med sporadisk, hands-free, eller användning med 
en hand.  

● Använd tekniker som bidrar till en mer effektiv användning av tillgängligt 
skärmutrymme eller som inte kräver exakta val.  



 11 

● Håll text samt urvalsmål över en genomgående minimum-storlek som är specifik 
för enheten i fråga. Skala ner andra element för att passa dessa begränsningar. 

● Visa inte för mycket information på skärmen samtidigt. Tillåt användaren att 
interagera med innehållet för att visa mer data över tid med hjälp av animationer 
som används för att skapa mjuka övergångar.  

● Använd virtuella knappar för att byta mellan olika typer av urval, ersätt funktionen 
som normalt är tillgänglig via tangentbordslägen och musknappar. 

● Låt inte viktig information döljas av användarens finger under interaktionen 
(Craig & Huag, 2015). 

 

2.4 Mobila applikationer  
Mobila applikationer har kommit att bli en del av vardagen för många människor. Dessa 
plattformar har varierande syften vilket inte enbart handlar om att underhålla användarna 
utan fungerar många gånger som en huvudsaklig portal för information. Den här typen av  
mobila enheter tillåter människor att skapa digitala upplevelser, samt sprida sina 
tankegångar till tusentals andra. Mobilapplikationer används i allt högre grad dagligen 
som handels- navigations- samt kommunikationssystem. Dagliga monetära transaktioner 
är ett utmärkt exempel på att funktion i viss grad blir mer relevant än nöje, då mobila 
plånböcker och elektroniska transaktioner blir vanligare. Näringslivet är det som i första 
hand ser effekterna av mobilapplikationer som fokuserar funktion över nöje. Väsentligt 
för utvecklare och företag som fortsätter att bygga applikationer är att utveckla dessa så 
att de felfritt utför önskade funktionen men samtidigt behåller element som gör sysslan 
rolig och sofistikerad (McEvilly, 2012).  

Tidiga mobila applikationer hade inte ännu fått ett grepp om den transformativa kraften i 
mobil teknik och i vilken hög takt användarna skulle anpassa sig samt kräva mer 
avancerade lösningar. I det tidiga stadierna av mobilapplikationernas utveckling fanns det 
en god chans för utvecklare att tjäna pengar på den nya tekniken. Här var inte heller 
applikationens funktion eller användbarhet speciellt relevant, utan det handlade mycket 
om att enbart utveckla en applikation som nog många användare fann glädje och nöje i 
att använda. De tidiga applikationerna var  många gånger enklare spel, rudimentära att-
göra-listor och väckarklocksapplikationer. Dessa skulle främst uppmuntra till kortare 
användning och inte attrahera långsiktiga användare (McEvilly, 2012).   
 

2.5 Mobila dejtingapplikationer och affordance 

Affordance är ett begrepp som myntades av psykologen James J. Gibson (1979). Detta 
innebär att en artefakts ändamål inte bygger på det förutbestämda syftet, utan det 
beskriver dem möjligheter som kan urskiljas inom artefakterna. Affordance är 
benämningen för dem möjligheter som framträder i samband när ett objekt, en miljö eller 
liknande används. Detta menar MacLeod och McArthur (2018) kan appliceras på mobila 
applikationer och på så vis att det kan hjälpa användare att förstå dess gränssnitt. Detta 
görs genom att användaren blir försedd med ledtrådar där könens framställningar på 
applikationen blir begripliga för denne samt för applikationens algoritmer.  James J. 
Gibson (1979) började relatera begreppet affordance till djur i deras olika miljöer, dock 
valde Donald  A. Norman (2002) sålunda att applicera affordance på designade objekt. 
Detta handlar om ledtrådar som framträder i objekt och härleder användaren genom dess 
olika funktioner och operationer. Detta menar Norman (2002, s. 55) underlättar för 
användaren på så vis att hen får mindre alternativ att välja bland när det kommer till att 
använda objektet i fråga. Det innebär även att mängden kunskap som behövs för att 
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använda artefakten minskas. Affordance kan komma att signalera vilka handlingar som 
är lämpliga under specifika kontexter samt fysiska begränsningar hos produkten i fråga 
(s. 83). På så vis menar MacLeod och McArthur (2018), är olika typer av affordances 
alltid av betydelse, oberoende på situation och intentioner hos användaren.  

McArthur, Teather och Jenson (2015) använde sig av en expanderad version av ramverket 
för funktion-beteende-struktur, eller Function-Behavior-Structure framework, i syfte att 
analysera affordances inom avatar-gränssnitt. Denna typ av activity/affordance framwork 
(AAF) identifierar följande komponenter inom gränssnitts-widgets. Först handlade det 
om funktioner, widgetens syfte. Därefter identifierades beteende, struktur vilket innebar 
widgetens tekniska beskrivning, identifierare där de såg till text eller andra element som 
härledde till widgetens syfte, widgetens hierarkiska gränssnitt samt deafaults som 
avgjorde widgetens standardalternativ. McLeod och McArthur (2018) valde att applicera 
AAF på dejtingapplikationers användarprofiler men valde att byta ut hierarki-
komponenten mot konvergens. Henry Jenkins (2004) beskriver mediekonvergens som en 
process där prolifererande mediekanaler skapar en maktkonsolidering vilket media delar 
mellan olika kanaler. MacLeod och McArthur (2018) menar att AAF-konvergens har 
vissa likheter med hierarki-komponenten på så vis att AAF-hierarkier favoriserar somliga 
alternativ samtidigt som andra döljs av gränssnittet. När dejtingapplikationer importerar 
profilvärden från Facebook, gynnas självpresentationen som skapats inom Facebooks 
egna sociala medie-miljö. Om värdet enbart kan ändras inom Facebooks 
profilredigeringsgränssnitt, hade detta förhindrat för dejtingapplikationerna att skapa 
egna självpresentationer inom dess egna medium. Begreppet konvergens tar hänsyn till 
dessa begräsningar hos hierarki på följande vis: För det första uppmärksammar 
konvergens faktumet att de priviligierade profilinställningarna är från en annan 
applikation. Trots faktumet att både Tinder och dejtingapplikationen Bumbles 
profilinställningar bygger många gånger på Facebooks profildata så är dessa olika 
teknologier. För det andra uppmärksammar konvergens Facebook som ett fenomen i en 
större kontext. Facebook används sålunda inte enbart som en isolerad plattform, utan 
används många gånger för att logga in på andra digitala applikationer samt i syfte att 
kommentera på fristående webbforum.  

MacLeod och McArthur (2017) diskuterar även i sin artikel den problematik som kan 
komma att uppstå med den här typen av direkt profilinmatning från Facebook. På 
Facebook registrerar användaren relativt privat och känslig information såsom 
fullständigt namn, födelsedatum samt använder dokumentation som statliga identitetskort 
eller annat pappersarbete i syfte att försäkra sig om att Facebook-kontot är förknippat med 
en verklig identitet. Denna informationshantering bygger på det antagande att människor 
på Facebook inte är främlingar såvida de är vänner på plattformen. Vidare blir det en 
kollaps kontextuellt när den här typen av data byter plattform, likt en dejtingapplikation 
där informationen kan komma att bli tillgänglig för främlingar. Med detta tas användare 
ifrån möjligheten att göra sina egna riskbedömningar utifrån vilken typ av information de 
känner sig bekväma med att dela beroende på kontexten i fråga.  
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2.6 Skillnaden mellan mobila dejtingapplikationer och 
dejtingwebbsidor 

Det finns stora skillnader mellan användandet av dejtingapplikationer och 
dejtingwebbsidor. Online-dejting på webben bedömer användarnas egenskaper och 
förväntningar för att skapa en match mellan potentiella partners. Tinders algoritmer 
bygger däremot på vikten av fysiskt utseende, ömsesidig attraktion och inte minst fysiskt 
avstånd. Denna typen av webbplatser riktar sig många gånger till vuxna människor över 
25 år som huvudsakligen letar efter seriösa och långsiktiga relationer medan 
dejtingapplikationer är tillgängliga för alla, även minderåriga över 13 år. Vidare riktar sig 
den här typen av mobila applikationer in sig på en målgrupp som är 18 år och över. Även 
skillnaden mellan tillgänglighet är en central faktor till divergensen mellan dem två 
typerna av dejtingplattformar. Smartphones och surfplattor är portabla och förenklar 
användningen av dejtingapplikationer (Tanner & Huggins, 2018). 

2.7 Dejtingapplikationer i media 

Inom media har Tinder, likväl som sina konkurrerande applikationer, framställts som en 
plattform i en del av en ”hookup-kultur” och därav är meningarna ofta skilda kring 
huruvida Tinder ska uppfattas som en legitim dejtingapplikation eller snarare en ”hookup-
app” (Sales, 2015). Applikationen har även kommit att beskrivas som ett ”spel” där 
spelpjäserna är riktiga människor (Sampler, 2014), vilket kan komma att bero på hur den 
första versionen av applikationen var designad. Tinders tidiga modell var utformad just 
som ett spel men med åren kom den att utvecklas till den plattform den är idag (Findahl 
& Davidsson, 2016). 

 LBRTD-applikationer är inte nödvändigtvis revolutionerande när det kommer till hur 
människor möts och hittar kärleken, dock signalerar denna typ av plattformar en kulturell 
relevans (Ranzini, Christoph & Gouderjaan, 2016).  Vidare har tillgängligheten att knyta 
nya kontakter och de till synes gränslösa möjligheterna som dejtingwebbsidor och mobila 
dejtingapplikationer fått mycket kritisk uppmärksamhet (Bhattacharya, 2015; Hardey, 
2004; Landovitz et al., 2013; Sales 2015). Både forskning och populärmedia menar att 
mobila dejtingapplikationer har gjort det lättare än någonsin att finna sexuella partners 
(Bhattacharya, 2015; David & Cambre, 2016; Race 2015; Sales, 2015).  Grindr är den 
applikation som i huvudsak fått kritik för bidra till riskabla sexuella beteenden 
(Landovitz, et al., 2013) och influerar lediga sexuella möten (Licoppe, Riviére, & Morel 
2016).  

2.8 Nätdejting inom forskning 
Lawson och Leck (2006) menar att nätdejting generellt bygger på fantasier hos 
människan. Här kan individer fantisera om den ultimata partnern och konstruera en 
idealbild om hur förhållandet samt personen i fråga ska vara. Även Arvidsson (2006) 
betonar fantasiaspekten online i sin studie där likväl han menar att online-dejting grundar 
sig i människors fantasier. Han beskriver vikten i människors fantasiförmågor och hur 
denna förmåga är relevant för huruvida den här typen av dejting ska fungera på ett 
effektivt sätt. Arvidsson (2006) menar att människor på webbaserade dejtingsidor och 
applikationer lämnar ledtrådar om sig själva. Detta görs istället för att helt utelämna sig 
själva samt dölja viss information. Detta gör det möjligt för andra användare att bygga på 
sina fantasier och själva måla upp diverse scenarion samt bilder om relationer och andra 
människor. På så vis blir online-dejting ett effektivt fenomen då människor får 
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möjligheten att själva måla upp sina drömscenarion och bygga på sina egna förhoppningar 
om framtiden.  

Likväl som Goffmans  (2009) teori om den livets metaforiska teaterscen menar Lawson 
och Leck (2006) att människor spelar sociala roller på webben samt tar sig an vissa typer 
av vad de benämner som ”sociala fronter”. Detta kan jämföras med Goffmans teori om 
frontstage, där sociala fronter bygger på dem attribut individen väljer att visa i sin online-
identitet. Inom dejtingapplikationer som Tinder inkluderar den sociala fronten väl valda 
bilder, ålder, namn samt självpresentation i syfte att konstruera den självbild individen 
önskar förmedla till andra användare. Centralt här är internets förmåga att ge människor 
chansen att vara dem de önskar vara.  

Hur människor framställer sig samt  i verkligheten i syfte för att finna en partner jämför 
Hirschman (1987) med att individer marknadsför sig själva som produkter. Därav 
presenteras enbart dem mest attraktiva egenskaperna för potentiella partners, i hopp om 
att locka till sig den ultimata livskamraten. Metaforen marknad, eller köttmarknad är även 
ett begrepp som många forskare har slängt sig med för att beskriva dejting som fenomen 
och hur människor i kontexten väljer att framställa sig själva (Ahuvia & Adelman 1993; 
Heino, Ellison & Gibbs 2010). Ordet köttmarknad beskrivs i Ahuvia och Adelmans 
(1993) artikel som en definition till det fenomen kring huruvida människor framställer sig 
på dejtingmarknaden. Människorna här görs till en del av ett utbud för andra singlar.  
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3. Metod och genomförande  
I syfte att besvara mina frågeställningar hade jag för avsikt att analysera de olika 
applikationerna kvalitativt. För att få en övergripande bild av dejtingapplikationernas 
informationsutbud samt funktioner kom jag att kategorisera det innehåll som för mig var 
väsentlig att inkludera i analysen. Essentiellt här var att inbegripa information som 
profilinställningar när det kom till identifiering av användare,  accentuerat innehåll samt 
skillnader i funktioner och innehåll i en jämförelse mellan dem båda 
dejtingapplikationerna.  

3.1 Val av metod 

Med avsikt att samla in relevant data för att jämföra de dejtingapplikationer valde  jag 
att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Empirin som samlades in kom sedan att 
analyseras abduktivt. Detta kändes som en relevant metod att applicera på min studie då 
huvudfokus i undersökningen var att analysera och jämföra funktioner samt presenterat 
innehåll på samtliga mobila applikationer. Enbart två applikationer inkluderas i studien 
och på så vis blev analysen endast en översikt på uppbyggnad av den här typen av 
plattformar.  

Innehållsanalys refererar till en grupp förfaranden för systematisk replikerbar analys av 
text. Rose, Spinks och Canhoto (2015) menar att metodens huvudfokus handlar om att 
klassificera delar av en text genom tillämpning av ett strukturerat systematiskt 
kodningssystem, från vilket slutsatser dras om innehållet i fråga. Innehållsanalyser kan 
utföras kvantitativt men också kvalitativt. Det är möjligt att tillämpa innehållsanalysen på 
alla typer av skriftlig text, såsom tal, brev samt artiklar men även andra medium i form 
av bilder, animationer och ljud. Innehållsanalysen kan användas i syfte att undersöka 
innehållet objektivt men kan även appliceras på så sätt att studien blir mer djupgående 
och undersöker underliggande meningar samt budskap. Denna typ av metod har genom 
tiden tillämpats på ett brett spektrum av samhällsvetenskapliga problem såsom kön, våld, 
politisk kommunikation samt medierapportering.  

Trots att innehållsanalysens huvudområde är bearbetning och analys av texter belyser 
Rose, Spinks och Canhoto, (2015) även det faktum att uppkomsten av internet skapade 
möjligheter att även applicera den här typen av analys på onlinekommunikation, vilket är 
vad jag i denna studie avsåg att lägga fokus på.  

Undersökningen utgår från två olika dejtingapplikationer, Tinder samt Grindr med avsikt 
att undersöka informationshierarkier, strukturer, identitetsfaktorer samt  potentiella 
likheter kontra skillnader mellan applikationerna. Studien syftar till att vara av den mer 
djupgående varianten, därav valet av kvalitativ framför kvantitativ metod. Analysen 
utfördes på en iPhone 8 och de versioner av applikationerna som analyserades var 
följande: Grindr 5.6.1 samt Tinder 10.11.0. Fokus lades på vad för typ av information 
som presenterades, hur individerna som använder applikationerna hade möjlighet att 
framställa sig själva och vilken typ av information som är mest relevant utifrån ett flertal 
hierarkiska aspekter.  
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3.2 Tillvägagångssätt 

Under analysen dokumenterades steg för steg varje moment i registreringsprocessen, 
samt vilken typ av information som var obligatorisk att fylla i och vilka uppgifter 
användarna kunde välja att hoppa över om de så önskade. Huvudsakligt fokus låg på 
gratisversionerna av applikationerna, dock kom aspekter från premiumversionerna att tas 
med i en jämförelsen. Detta för att undersöka skillnader inom dessa plattformar likväl 
som att ställa dem mot varandra. Datan som samlades in kom sedermera att delas in i 
kategorier för att skapa en översiktlig bild av empirin och för att lättare kunna 
sammanställa den insamlade datan i en jämförelse. Kategoriutvecklingen  skedde innan 
analysen genomfördes i syfte att inkludera den mest relevanta datan och få en förståelse 
för vad jag avsåg att undersöka. Här fanns dock även utrymme för ändringar i 
kategoriseringsutvecklingen på grund av det faktum att jag i detta skede riskerade att ha 
för liten kunskap om applikationernas innehåll för att kunna yttra mig om hur dess 
information skulle kunna delas upp. Kategoriseringen byggde på den teoretiska 
referensramen, med andra ord fanns det ett behov att i ett tidigt skede undersöka teorier 
kring ämnet i syfte att få en förståelse för hur forskningsfrågorna skulle besvaras.  

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats med en abduktiv ansats då jag 
under processen kontinuerligt har jämfört funnen empiri och även jämfört med det 
teoretiska ramverket samt tidigare forskning i ämnet. I resultatkapitlet presenteras 
informationshierarkier inom applikationerna utifrån diverse aspekter. Som tidigare 
nämnts handlar metodens huvudfokus om att klassificera delar av en text genom 
tillämpning av ett strukturerat systematiskt kodningssystem, från vilket slutsatser dras om 
innehållet i fråga.  

Jag har valt att dela in och studera informationen som presenteras utifrån följande koder 
och kategorier (dessa baserades på de ämnen som diskuteras i den teoretiska 
referensramen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod Underkategorier Information som 
har studerats 

Informationspresentation Informationens 
ordning i hierarkin 

Presenterad 
information 
information om 
användare 

Applikationerna 
färg och form samt 
förhandsmässig 
bearbetning utifrån 
dessa aspekter 

Färg- och formelement 
på användarnas 
profiler samt 
meddelandefunktioner, 
och emfasering av 
somliga användare 

Mänskliga 
läsmönster 

Användarprofiler 

Tabell 1. Kategoriseringsmall 
för informationspresentation 
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Vidare angående frågorna om identitet valde jag att kategorisera det presenterade 
innehållet annorlunda än hur informationen delades upp i hierarkiaspekten. De kategorier 
som kom att appliceras på informationen ur ett identitetsperspektiv och exempel på 
information som delades in i dessa presenteras nedan i tabellen:  

Kod: Identitet 

Underkategorier: Utseende, identitet, sexualliv, övrigt 

Information som har studerats: De mobila applikationernas profilinställningar  

Utseende Identitet Sexualliv Övrigt 
Bilder Namn Senast testad Söker för typ av relation 

 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen har möjlighet att undersöka testbara hypoteser, dock är 
inte detta dess omedelbara syfte. Hypoteser ersätts med frågor som ger en ledtråd om vad 
resultatet kan komma att bli, med andra ord öppna frågor som styr forskningen och 
påverkar den data som samlas in. Inom den kvalitativa innehållsanalysen spelar texten en 
annorlunda roll, forskaren läser här igenom data och granskar den noggrant i syfte att 
identifiera begrepp och mönster (White & Marsh, u.å.). På grund av detta faktum och den 
kvalitativa innehållsanalysens öppenhet, till skillnad från den kvantitativa, har jag 
anledning att tro att den var mer fördelaktig i den typen av studie jag avsåg att göra.  

De som förespråkar kvalitativ samt kvantitativ innehållsanalys lägger ofta fokus på dem 
olika metodernas skillnader, vidare kan även många likheter identifieras. Grunden i båda 
metoderna bygger på att först ”sample text”, i syfte att välja det som är relevant, samordna 
text i syfte att skilja på ord eller propositioner och använda citat, eller exempel, 
kontextualisera vad de läser mot bakgrund av vad de vet om dem omständigheter som 
omger texten samt ha specifika forskningsfrågor i åtanke (White & Marsh, u.å.). I syfte 
att kontextualisera den data som samlas in genom analysen avsåg jag även att jämföra 
applikationerna utifrån målgrupper/uppmuntrat förhållande från företagets sida för att 
vidare jämföra och/eller avgöra om några informationsmässiga skillnader går att urskilja 
genom detta. Jämförelsen byggde på samma koder och kategoriseringar som presenteras 
ovan.  

 

3.3 Hermeneutisk ansats och abduktiv forskningsprocess  

Forskningen har styrts av ett forskningsparadigm utifrån en hermeneutisk ansats. 
Hermeneutiken, läran om läsning och tolkning, är ett cirkulärt paradigm som handlar om 
vi som forskare gör en tolkning som vidare ger oss kunskap och förståelse för vad vår 
insamlade empiri säger i förhållande till våra forskningsfrågor (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Den metod som jag har valt att att dra slutsatser 
från i undersökningen är abduktiv. Det innebär att jag har använt våra teorier som 
tolkningsramar som har givit mig nya idéer om relationen mellan användare och 
dejtingapplikationer, identitetframställning inom dessa plattformar samt hierarkier på 
mobila applikationer och vad de säger om plattformen. Abduktion uppstår när induktion, 

Tabell 2. Exempel på 
kategoriseringar i en 
identitetsaspekt  
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det vill säga vårt teoretiska ramverk, och deduktion, den insamlade empirin, kombineras 
i tolkningsarbetet (Svensson, 2015). I relation till studiens syfte och det kvalitativa 
metodvalet placerar sig därför studien i ett förhållningssätt som är abduktiv. En stor fördel 
med ett abduktiv förhållningssätt är att studien inte blir lika låst, såsom genom att enbart 
arbeta induktivt eller deduktivt. Genom att inta en abduktiv ansats har det möjliggjort att 
forskningsprocessen utgått från både de befintliga teorierna och den insamlande empirin.  

3.4 Etiska överväganden 

Enligt Andersson och Swärd (2008) är etisk reflektion en oundviklig del av planeringen 
och genomförandet av ett forskningsprojekt. Etiska överväganden görs inför och under 
genomförandet av en vetenskaplig studie. Det förutsätter såväl förmågan att reflektera 
över vilka värderingar som de egna tankarna, orden och handlingarna ger uttryck för, som 
förmågan att tillämpa etiska principer i situationer som inte alltid kan förutses 
(Kjellström, 2012). Den etiska aspekten är något som inte började reflekteras över förens 
presentationen av resultaten skulle genomföras. Detta etiska perspektiv och tankar kring 
detta landade i högsta grad av presentation av dejtingapplikationernas användare. I avsikt 
att presentera studiens resultat på ett tydligt sätt var det oundvikligt att använda ritningar 
och andra visuella medel från applikationernas gränssnitt. Dock fanns det under hela 
studiens genomförande en klar bild av att inte utelämna någon form av information av 
användare av plattformarna. I syfte att utelämna all form av information av de som nyttjar 
applikationen valde jag att modifiera skärmdumpar i diverse bildredigeringsprogram, 
använda egna modifierade användarprofiler samt använda mig av egenritade wireframes.  

 
3.5 Språk 
Studien  behandlade två applikationer, båda med internationell bakgrund. Därmed är 
språken blandade mellan svenska samt engelska. I syfte att hålla undersökningen enhetlig 
samt jämförbar ämnade jag att översätta informationen i viss mån till svenska. Dock avsåg 
jag att låta vissa data behålla sitt originalspråk, såsom termer inom gay-communitien och 
benämningar på diverse könstillhörigheter där det inte finns någon direkt översättning till 
svenska. De ord som var möjliga att översätta kom att bytas ut mot den svenska 
motsvarigheten till ordet i fråga, som till exempel ”height”, ”ethnicity”, ”age” etcetera.  

3.6 Kritisk metodreflektion  
Studien avsåg att utöka förståelsen kring de två dejtingapplikationernas 
informationshierarkier, identitet och upplägg. Jag kom att sätta dem i perspektiv utifrån 
målgrupp samt uppmuntrat förhållande från företagets sida, dock fokuserade denna studie 
enbart på ett mindre antal av hundratals tillgängliga mobila dejtingapplikationer. Studiens 
huvudsakliga fokus låg i att erhålla en förståelse kring applikationernas 
informationshierarkier likväl som dem visuella hierarkierna. Därefter ämnade jag att 
försöka kommentera huruvida användare kan uttrycka sina identiteter på applikationerna 
och slutligen göra en sammanställning av likheter respektive skillnader hos dem olika 
dejtingapplikationerna. Dessa eventuella skillnader samt likheter inom applikationerna  
grundas på målgrupper samt uppmuntrat förhållande från företagets sida. Jag hade med 
andra ord inte för avsikt att ge en svart och vit bild på vilka lösningar dejtingapplikationer 
i helhet använder sig av. Den information som jag fann i studien avsåg att skapa en bild 
om hur det kan vara snarare än hur det i regel alltid förekommer sig. På grund av tids- 
samt resursbrist var urvalet av applikationer jag ämnade att undersöka begränsat och detta 
leder till en limiterad bild av dejtingapplikationer i sin helhet. White & Marsh (u.å.) 
beskriver den kvalitativa innehållsanalysen på det sättet att dess huvudfokus ligger i att 
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skapa en bild av ett givet fenomen som ligger inbäddat i ett visst sammanhang och inte 
att objektivt beskriva verkligheten.  

Bryman (2011, s.351) menar att flera forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet 
är svårapplicerade på kvalitativ forskning. Anledningen är att mätningen inte är det 
primära i kvalitativa studier. Det finns flera uppfattningar om hur kvaliteten istället bör 
mätas. Bryman (s. 352-353) menar att ett av alternativen är att byta ut de sedvanliga 
begreppen validitet och reliabilitet mot äkthet och tillförlitlighet där tillförlitlighet är det 
jag avser att applicera på min studie och kommande resonemang.  

Tillförlitlighet bedöms utifrån de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). Äkthet 
behandlas utifrån kriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autencitet, 
katalytisk autencitet och taktisk autencitet ( Bryman, 2011, s. 357). Bryman (2011, s. 354-
355) belyser att trovärdighet i resultaten skapas genom att forskningen utförs i enlighet 
med de regler som finns. Jag har i min studie valt att följa dem riktlinjer som återfinns för 
en kvalitativ innehållsanalys och skapat ett kodningssystem utefter dessa.  

Pålitlighet handlar i sin tur om kollegial granskning av uppsatsen och skrivandets process 
(Bryman, 2011, s. 355). Detta innebär att varje del av forskningsprocessen granskas av 
kollegor som sedan bedömer kvaliteten på de metoder som valts och samt tillämpningen 
av dessa. Under studiens gång har jag haft både handledare samt kamratrespons till 
förfogande, därmed har uppsatsen noga granskats. 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om hur påverkan 
från personliga erfarenheter kan påverka resultaten (Bryman, 2011, s. 255).  Detta är 
något jag har tagit i beaktande under min analys och för att undvika detta har jag noga 
försökt att hålla mig till teorin.  

Schreier (2012) menar att det är, ur ett validitetsperspektiv, relevant att veta hur resultaten 
skapades. Läsarna bör tydligt kunna följa analysen och dem resulterande slutsatserna. 
Därmed var det vara kritiskt att jag i min studie dokumenterade varje steg för hur jag 
navigerade inom applikationerna för att komma få resultaten i fråga. Vid 
tillkortakommanden i min dokumentering skulle det kunna resultera till att validiteten led 
brist.  

Enligt Downe-Wamboldt (1992) och Schreier (2012) representerar den kvalitativa 
innehållsanalysen som forskningsmetod ett systematiskt och objektivt sätt att beskriva 
samt kvantifiera fenomen. En förutsättning för framgångsrik innehållsanalys är att data 
kan reduceras till begrepp som beskriver forskningsfenomenet (genom att skapa 
kategorier, begrepp, en modell, begreppssystem eller en konceptuell karta. 
Forskningsfrågan anger vad som ska analyseras och vad som avses att skapas (Elo & 
Kyngäs, 2008; Schreier, 2012). I kvalitativa innehållsanalyser är abstraktionsprocessen 
det stadium under vilken begrepp skapas. Vanligtvis kan vissa aspekter av processen lätt 
beskrivas, men det beror delvis också på forskarens insikt eller intuitiva handling, vilket 
kan vara mycket svårt att beskriva för andra. Det kommer här att vara relevant att 
översätta den insamlade datan till ett gemensamt språk i syfte att lättare kunna jämföra 
resultaten. Svårigheten här ligger i möjligheten att översätta vissa termer då det inte finns 
något svenskt ord med exakt samma innebörd. Vid översättning av till exempel termer 
inom gay-communitien, pronomen och könstillhörigheter kan översättningen komma att 
bli missvisande och inte ha samma värde eller implikation som ordet i sitt ursprungsspråk.  
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Kvalitativ innehållsanalys innefattar tre huvudsakliga faser: förberedelse, organisering 
samt rapportering av resultaten (Elo & Kyngäs, 2008).  I somliga fall i  innehållsanalysen 
involverar organiseringsfasen en kategoriseringsutveckling, där all data är granskas för 
innehåll samt kodas för korrespondens till/eller exemplifierande av dem identifierade 
kategorierna (Elo & Kyngäs, 2008).  Kategoriseringsmallen kan betraktas som valid om 
kategorierna representerar konceptet på ett adekvat sätt samt behandlar precis det som 
studien avser att undersöka (Schreier, 2012). Då applikationerna jag hade för avsikt att 
undersöka hade vissa större skillnader än vad jag förutsatt är kunde somlig data inte kan 
placeras in i dem kategorier jag ämnade att koda i min studie, därmed blev inte 
resultatpresentationen så konsekvent som jag hade önskat.  

En utmaning som innehållsanalysen medför är det faktum att 
det är en mycket flexibel metod, det finns sålunda inget enkelt och korrekt 
tillvägagångssätt. Det finns ett behov för forskaren att själv bedöma vilka variabler som 
är mest lämpliga utifrån deras specifika problemformuleringar och frågeställningar (Elo 
och Kyngäs, 2008). Sålunda är kodningssystemet jag valt att använda i studien den jag 
kände var mest relevant för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Vidare finns det 
många andra tillvägagångssätt jag hade kunnat använda mig av, säkert många mer 
effektiva. Dock som nämns ovan finns det inget korrekt tillvägagångssätt. I detta fall var 
det upp till mig själv att bedöma vad som skulle vara en relevant metod att applicera på 
just de problem jag har formulerat.  

 

3.7 Studiens replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är replikerbarhet en förutsättning för naturvetenskapens 
trovärdighet. Replikation innebär att ett experiment går att upprepa och att man uppnår 
ett liknande resultat (ibid). Genom att tydligt ange kodning och andra förfaranden är 
innehållsanalysen replikerbar i den meningen att andra forskare skulle kunna reproducera 
studien (Rose, Spinks & Canhoto, 2015). Studien så sålunda replikerbar då andra forskare 
kan följa dem koder och kategoriseringar jag har valt att applicera på 
dejtingapplikationerna Grindr och Tinder. Vidare hade andra studier kunnat genomföras 
inom samma mall som denna på liknande applikationer med dejtingsyfte, som till 
exempel Bumble.  

Den externa reliabiliteten handlar enligt Bryman (2011) om i vilken grad undersökningen 
kan upprepas, medan den interna reliabiliteten berör forskarlagets gemensamma beslut 
över hur det de ser, och hör, ska tolkas. Dessa begrepp ersätts inom kvalitativ forskning 
med pålitlighet, som innebär att forskarna antar ett granskande synsätt, vilket innebär att 
alla faser av forskningsprocessen ska ha fullständiga och tillgängliga redogörelser. 
Kvaliteten på proceduren ska bedömas och forskningsprocessen ska granskas av kollegor. 

Den externa validiteten, som berör generaliseringen av resultaten till andra sociala miljöer 
eller situationer ersätts inom kvalitativ forskning med begreppet överförbarhet (Bryman, 
2011). Genom att skapa fylliga redogörelser eller täta beskrivningar av de detaljer man 
studerat, kan andra personer bedöma huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö 
(Bryman, 2011). I syfte att öka överförbarheten har jag noggrant dokumenterat 
insamlingen av empirin, vilka val som gjordes vid registrering samt valt en tydlig kodning 
för studien.  
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitlet presenteras de teorier som kommer att utgöra uppsatsen teoretiska ramverk. 
Det teoretiska ramverket består av teorier och modeller som kommer att hjälpa att besvara 
uppsatsens frågeställningar.  

4.1 Människor och identitet 
För att beskriva människors relation till sina, respektive andras identiteter kommer detta 
avsnitt referera till Erving Goffmans teori från 1959.  

Goffman (2009, s. 240) menar att människor använder sig av prediktiva verktyg, eller 
informationssubstitut, när de träffar människor för första gången. Detta kan inkludera 
gester, statussymboler etcetera. Goffman (2009, s. 97)  tillämpar även i sin teori metaforen 
livet som teaterscen, där han menar att människor utövar olika roller i samband med var 
på scenen de befinner sig. Benämningarna han valt att applicera på dem olika metaforiska 
scenplaceringarna är ”backstage”, där individen befinner sig bakom kulisserna samt 
”frontstage” där denne befinner sig på scenen framför publiken. På den sistnämnda scenen 
väljer individen den roll som är mest önskvärd för publiken i det sociala rummet, samt 
den bild av individen själv som hen helst uppfattas som. På scenens bakre ände finns den 
del av jaget som inte är önskvärd att visa upp för åskådarna. Sålunda kan här individen 
gå ur sin roll och släppa kraven och dem förväntningar som samhället lägger på 
människan .  Goffman (2009) menar med andra ord att människor har en strävan att skapa 
ett gott intryck på sin publik och i möten med andra människor  bär de en önskan om att 
kunna påverka hur andra personer ser dem. Dessutom kan individen välja mellan två 
möjligheter under framträdandet, benämningarna på dessa har Goffman (2009) gett 
inramningen samt personlig fasad. Inramningen syftar till den plats framträdandet sker 
medan den personliga fasaden identifieras med personen som individ, exempelvis kön 
eller utseende. Individen har också olika hjälpmedel i syfte att bevara den personliga 
fasaden.  

Idealisering är ett begrepp som Goffman (2009, s. 35) använder i syfte för att beskriva 
fenomenet att människor förskönar bilden av sig själva inför andras ögon. Detta görs 
genom att individen undanhåller vissa delar av sig själv för omgivningen samtidigt som 
hen framhäver andra.  

Idealisering tillämpas oavsett vilket mål individen har med den sociala interaktionen då 
människor alltid har för avsikt att påverka hur andra uppfattar denne (Goffman, 2009, s. 
13). Den drivande motivationen kring dem roller människor tar sig an är oftast att de vill 
bli uppfattade som bättre, mer underhållande eller mer spännande som individer (s. 39). 
Under det så kallade ”framträdandet” menar Goffman (2009) att människor har 
möjligheten att förvränga fakta om sig själva och på grund av detta förhåller sig många 
gånger betraktare kritiskt till vad de ser. Det faller sig naturligt för publiken att värdera 
den information som blir presenterade för dem och avgöra om  denna är sann eller ej. 
Presenteras falska fakta av aktören kommer publiken snart att avslöja detta då bilden som 
hen har utgett inte stämmer in med verkligheten. När fasaden raseras känner sig individen 
förödmjukad. 

4.2 Identitet och dejtingapplikationer 
Suchman (2007) menar att medlemmar i ett samhälle delar en uppsättning verktyg och 
förväntningar, också benämnda som kommunikativa resurser, vilket tillåter dem att 
gemensamt uppnå en ömsesidig förståelse. Hon beskriver det lokala interaktionsarbetet 
mellan människor samt människor och deras miljö som ger dem möjligheten att 
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kontextualisera och begripa olika situationer individer emellan. Medvetenhet kring dem 
bidragande faktorerna som begränsar en interaktion ökar den information som är 
tillgänglig för deltagarna och  förbättrar sålunda deras förmåga till en delad förståelse.  

MacLeod och McArthur (2018) menar att Suchman (2007) samt Goffmans (1959) 
teoretiska perspektiv tillsammans kan börja att förklara effekten varvid dem 
begränsningar som uppställs av dejtingapplikationerna Bumble och Tinders 
presentationsverktyg har på användarnas förmåga att presentera sina kön autentiskt och 
begripligt för andra användare. Applikationernas gränssnitt fastställer vilken typ av 
information som är möjlig respektive behöver visas på Goffmans (1959) metaforiska 
”frontstage”. Samtidigt har användaren möjlighet att dölja all den information hen anser 
inte stämmer in i den egna självbilden, eller den mer önskvärda versionen av sig själv. 
Applikationernas restriktioner när det kommer till självpresentation menar MacLeod och 
McArthur (2018) ger andra användare verktyg för att bedöma profilen som de blir 
presenterade för, likt Suchmans (2007) teori om lokalt interaktionsarbete.  

McKie, Milhausen och Lachowsky (2017) genomförde en studie där de undersökte hur  
43 homosexuella män i åldrarna 18 till 24 år  såg på identitet och dejtingapplikationer. En 
stor andel av informanterna menade att en väsentligt hinder i användningen av den här 
typen av plattform var bristen på tillit de kände för dem andra användarna. Denna misstro 
grundade sig i hur människor presenterade samt identifierade sig på applikationerna och 
att det i ett senare skede framkom att den självbild de gett av sig som personer inte stämde 
överens med verkligheten. Detta kan relateras till Cornwell och Lundgren (2001) som 
menar att nivån av engagemang påverkar huruvida sanningsenligt människor 
representerar sig själva. De belyser fenomenet att människor som ämnar att gå vidare med 
fysiska möten inte förskönar sina profiler i samma utsträckning som människor som inte 
har intresse att mötas i person. Deras slutsats blev här att ju seriösare en dejtingsida är, 
desto seriösare presentation. Vidare diskuterar Ellison, Heino och Gibbs (2006) att 
människor som använder dejtingsidor hamnar i ett dilemma huruvida de ska försöka måla 
upp en autentisk bild av sig själva eller försköna den. Detta blir motsägelsefullt då 
individer ofta försöker förbättra sina utseenden innan ett första möte samtidigt som de 
drivs av viljan att bli accepterade för dem de är. Ranzini och Lutz (2017) menar att detta 
är en fråga om självkänsla. Toma och Hancook (2010) fann att människor med högre 
självkänsla målar upp en mer sanningsenlig bild av sig själva än människor med sämre 
självkänsla, detta när det kom till graden om hur attraktiv personerna ansåg sig vara. 
Mindre attraktiva personer ljög i större omfattning om sina fysiska attribut. De tekniska 
redskapen används sålunda till användarnas fördel då de ger möjlighet att manipulera 
bilder och text på ett sådant sätt att de förskönar bilden av sig själva.  

 

4.3 Informationshierarkier och visuella hierarkier  
Överflödig information är information som upprepas på dem flesta sidorna i webbplats 
och är irrelevant för sidans huvudämne. Webbsidor som genereras av fördefinierade 
mallar samt innehåll som lagras i backend-databaser kallas systematiska webbplatser. På 
den här typen av webbplats sker många gånger informationsblandning och mycket av 
denna information är ofta överflödig eller irrelevant. Detta kan till exempel handla om 
menyrader eller annonser. Även navigationspaneler, servicekataloger, samt 
sekretesspolicymeddelanden finns på dem flesta sidor i en systematisk webbplats och är 
överflödiga när det kommer till användarens behov. Den här typen av överflödig 
information har en negativ påverkan hos användning av mindre skärmar, såsom 
mobiltelefoner och PDA-enheter (Personal Digital Assistant), eller handdatorer. Enligt 
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den allmänna webbläsardesignen för PDA-enheter behöver användarna kontinuerligt 
bläddra vid sökning då hela sidan inte kan visas på skärmen på grund av dess bristande 
storlek. Detta resulterar till att användarna tvingas bläddra förbi och ignorera onödigt 
innehåll, samtidigt som de hanterar en trådlös anslutning med låg bandbredd (Feng & 
Kao, 2005). Antalet sidor på webbplatser samt dess komplexitet växer, därav har det blivit 
relevant för användarna att finna relevant information på webben. En avgörande faktor i 
att öka precisionen, minska kostnaden för sökmotorer och informationsagenter samt 
effektivera surfingen på mindre visningsenheter är att extrahera och klassificera 
informativa regioner på webbsidor i syfte att identifiera betydelsen och förhållandet 
mellan olika sammanhang och länkar. Informationens struktur inom sidan som 
representerar betydelsen och relationen av informationen kallas informationshierarki 
(Feng & Kao, 2005). Hierarki är med andra ord webbsidans organisering av information, 
detta från den mest till det minst relevanta informationen. Ordet hierarki används även 
för att visa relationer mellan olika block. Innehåll i alla digitala följer en viss typ av 
hierarki. Headers är placerade över body-texten, menyer återfinns vid sidans topp, botten, 
höger eller vänster, eller också en kombinerad variant. Designers försöker många gånger 
presentera den främst prioriterade informationen högst upp på sidan. Sedermera ordnas 
resten av sidans innehåll från högst till lägst prioriterad (Soegaard, 2019).  

Visuell hierarki kallas den ordning som användaren bearbetar information på en sida. 
Inom användargränssnittsdesign, även kallat user interface design (UI), används visuell 
hierarki i syfte att användare ska förstå informationen i fråga enklare. Designers har 
möjlighet att påverka vilken information användare ska uppfatta som mer prioriterad 
inom hierarkin. Detta genom att tilldela olika visuella karaktärsdrag till sektioner av 
information, som till exempel större typsnitt till rubriker. Storlek är vidare en relevant 
egenskap för att utmärka ett elements väsentlighet - ju större elementet är desto mer 
uppmärksamhet för det till sig (Interaction Design Foundation, u.å.).. Andra visuella 
karaktärsdrag som kan komma att influera användarnas perception  är bland annat färg då 
ljusa färger drar blickar i större omfattning än mörkare toner. Även kontraster i kulörer 
har denna effekt då de är uppseendeväckande för människors perception. Vidare om ett 
element bryter från den gruppering (alignment) sidan andra element tycks följa är även 
detta  något som ögat reagerar på. Repetering av olika stilar och designs kan ge intrycket 
av att dessa element hör ihop. Anslutning kring elementen är även den en faktor då 
element som placeras nära varandra kan ge en förnimmelse av att dessa hör ihop med 
varandra. Whitespace, det tomrum som finns på gränssnitt, attraherar människors blickar 
med det faktum att ju mer utrymme det finns runt ett element, desto mer uppmärksamhet 
kommer detta att dra. Slutligen är även textur och stil en bidragande faktor till huruvida 
användare reagerar på elementet i fråga. Rikare texturer kommer att dra till sig mer 
uppmärksamhet än platta texturer (Interaction Design Foundation, u.å.).  

Vid de tillfällen då informationsdesignen inte följer en specifik visuell hierarki läser 
istället användaren informationen på sidan i ett specifikt läsmönster. Detta mönster är 
kulturellt betingat eftersom det är influerat av den standardriktning människor i 
västvärlden använder sig av vid läsning av vanlig text. Det finns två vänster-till-höger-
mönster som kan beskrivas som Z och F-mönster. Designers har möjligheten att betona 
dessa mönster hos användarna eller bryta dem helt med hjälp av visuella egenskaper 
(Interaction Design Foundation, u.å.).  

Användare kan använda en sidas informationshierarki i syfte att utföra en effektivare 
surfing. Hierarkin bygger på att sidor på systematiska webbplatser har samma struktur 
som vanligtvis genereras från samma mall och monteras enligt en uppsättning 
informationskluster  (Feng & Kao, 2005). Inom visuell hierarki är det inte ovanligt att 
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användare applicerar ett seendemönster som prioriterar ovansidan samt vänster sida av en 
webbplats. Detta kan komma att resultera till att användaren missar mycket av 
informationen (Djamasbi, Siegel & Tullis, 2011).  

Internets växande betydelse för kommunikation och information har gjort att det har blivit 
ett huvudfokus för industriforskningen att förmedla en positiv användarupplevelse. En 
metod att förbättra användarnas webbupplevelse är att förbättra den effektiva 
kommunikationen av relevant information på en sida. I detta är en central del att förstå 
användarnas seendemönster (Djamasbi, Siegel & Tullis, 2011).  

En studie gjord av Nielsen/Norman studiegrupp visar att människor tenderar att applicera 
F-formade läsmönster när de besöker en sida (Djamasbi, Siegel & Tullis, 2011).  F-
formade läsmönster har enligt Nielsen (2006) följande tre komponenter:  

• Användaren läser först i en horisontell rörelse, vanligtvis över den översta 
delen av innehållsområdet. Detta rörelsemönster formar F:ets översta del.  

• Sedermera flyttar användarna nedåt en bit och läser i en andra horisontell 
rörelse som vanligen täcker ett kortare område än föregående rörelse. 
Detta bildar F:ets nedre fält.  

• Slutligen skannar användarna innehållets vänstra sida i en vertikal rörelse. 
Ibland är det en relativt långsam och systematisk skanning som framträder 
som en solid rand på en på en värmekarta som följer ögonrörelser och 
andra gånger är rörelsen snabbare och bildar en mer fläckmönstrad 
värmekarta. Detta sista element bildar F:ets stam.  
 

Trots detta menar Nielsen (2006) att användarnas skanningsmönster inte alltid består av 
dessa tre delar. I somliga fall läser användarna över en tredjedel av innehållet, vilket gör 
att F-formen snarare kan likna ett E. Emellanåt läses den övre delen endast en gång och 
formar på så vis ett uppochnedvänt L. Dock liknar generellt läsmönster ett F, samtidigt 
som det finns variationer i distansen mellan den övre och undre linjen.  

Denna form antyder att användare riskerar att missa relevant information som inte är 
placerad på vänster sida eller webbplatsens ovansida. Användare som missar information 
längst ned på en sida är särskilt tydliga i studier som påvisar att användare fokuserar på 
den information som ligger ”above the fold”, med andra ord den del av sidan som är 
synlig utan att användaren behöver scrolla nedåt (Djamasbi, Siegel & Tullis, 2011).  

 
4.4 Färg, form och förhandsmässig bearbetning  
 
Enligt Beaird & George (2014, s. 58) har olika färger olika kopplingar och associationer. 
Detta är visserligen inget designers behöver gräva ned sig i vid färgval, samtidigt är det 
relevant att ha en kunskap om detta. Till exempel brukar röda kulörer associeras till 
passion och drama. Rött sägs även stimulera adrenalin och blodtryck samt öka mänsklig 
förbränning. Vitt brukar i västvärlden associeras till perfektion, ljus och renhet. Det är 
dock relevant att ha kulturella skillnader i åtanke. I Kina till exempel, associeras vitt till 
död och sorg. I webbdesign kan det ge ett dynamiskt resultat att använda en vit text till 
en mörk bakgrund, på så vis kan den vita färgen ges nytt liv. Svart kan bidra till många 
negativa konnotationer som död och ondska. Samtidigt kan den svarta färgen symbolisera 
kraft, elegans och styrka beroende på hur den används (Beaird & George, s. 65).  
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Ware (2013) belyser väsentligheten hos psykofysisk i syfte att förstå människans respons 
gentemot yttre stimuli.  Preattentive processing, som vidare i artikeln kommer att 
benämnas som ”förhandsmässig bearbetning”, var ett begrepp som myntades efter en rad 
med studier genomförts om hur människor uppfattar olika mönster och former (s. 152). 
Förhandsmässig bearbetning är en visuell egenskap som bearbetar visuella element utan 
vår medvetna handling. Det tar mindre än 500 millisekunder för och ögonen samt hjärnan 
att bearbeta denna typ av egenskaper i en bild. Denna typ av bearbetning är gynnsam för 
den mänskliga hjärnan i ett designperspektiv på så vis att användaren lättare förstår vad 
som presenteras genom designen och samtidigt inte behöver förvara dessa egenskaper i 
korttidsminnet, vilket hade krävt en större ansträngning (Interaction Design Foundation, 
2018). Ware (2013, s. 153) menar att ett vanligt experiment som genomförs i syfte att 
avgöra huruvida somliga element blir  förhandsmässigt bearbetade är att mäta 
reaktionstiden när det kommer till att finna ett specifikt element bland en rad av andra 
symboler, även kallade distractors eller distraktioner Dock finns det en stor risk att 
misstolka dem resultat som erhålls av den här typen av forskning och sålunda föreslå en 
ny detektor för alla former. Ware (2013, s. 155) nämner till exempel att böjda linjer kan 
förhandsmässigt urskiljas från raka linjer. Vidare är det inte nödvändigtvis så att böjda 
linjer har ett förhandsmässigt visuellt värde. Det kan enbart vara en fråga om 
kontrastskillnader och inte huruvida formen i fråga är favoriserad av den mänskliga 
hjärnan. Detta kan mycket väl också vara fallet i vissa studier, dock måste resultaten vägas 
noggrant mot varandra för att kunna avgöra detta.  

Även färger blir förhandsmässigt bearbetade av den mänskliga hjärnan. Det visuella 
systemet har en tendens att favorisera somliga visuella element och denna hierarki beror 
på huruvida elementet sticker ut från resten av bilden med hjälp av färg, form etcetera 
(Meirelles, 2006, s. 22). Kontraster är sålunda ett effektivt medel för att uttrycka något 
visuellt.  

Förhandsmässiga faktorer kan öka den mänskliga förmåga att uträtta vissa uppgifter, 
såsom att upptäcka målet i fråga, gränsvärdesdetektion, regionspårning samt räkning och 
uppskattning (Meirelles, 2006 s. 22). Ware (2013) menar att de särdrag som blir 
förhandsmässigt bearbetade av den mänskliga hjärnan kan bli organiserade i fem olika 
kategorier. Denna serie funktioner benämner Ware (2013, s. 154) som form, färg, rörelse 
samt rumslig position. Vidare kan dessa egenskaper delas in i en rad olika underkategorier 
som till exempel linjär orientering, antal objekt, nyans etcetera. 

Det finns emellertid faktorer som kan påverka upptäckten av förhandsmässigt utformade 
symboler, såsom antal och variation (grad av differentiering) av distraktorer i 
representationen och om de står för targets eller nontargets (distraktorer). Effektiv visuell 
information använder medvetet kunskapen om förutbestämd bearbetning i syfte att 
emfasera vissa data (Meirelles, 2006, s. 22). Ware (2013) menar även att det är relevant 
att benämna att alla förhandsmässiga effekter inte är lika starka. Det finns olika grader av 
vad Ware (2013, s. 155-156) beskriver som pop-out-effekt. Generellt är de starkaste 
effekterna är baserade på färg, kontrast, rörelse eller blinkande animation, och är 
motsvarande till resultaten från neuropsykologi. Effekter som linjekurvatur tenderar att 
vara svagare. Det finns även skillnader inom de olika kategorierna. Till exempel har stora 
färgskillnader en högre pop-up-effekt än mindre. Många av den här typen av effekter är 
tämligen lätta att urskilja medan andra kräver ett större uppmärksamhetsspann för att 
upptäckas.  

Av tidigare nämnda effekter är det vidare svårt att avgöra vilken av dessa som är den 
starkaste. Det är sålunda många andra aspekter som spelar in beträffande förhandsmässig 
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bearbetning och dess olika grader av styrka. Mycket handlar om uppmärksamhet från 
betraktarens sida men även hur distinkt effekten är i sig samt kontexten i fråga. Till 
exempel finns det många aspekter som spelar in på färg som förhandsmässig effekt. Detta 
inkluderar bland annat färgmättnad samt storlek på färgområdet. Huruvida effekten i 
fråga är ensam i sitt slag är även detta en relevant aspekt. En örn är lätt att urskilja i en 
himmel med duvor men örnen kommer snabbt tappa åskådarens uppmärksamhet om det 
är ett blandat klientel av andra fåglar som flyger tillsammans med den (Ware, 2013, s. 
157).  
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5. Empiri och analys 
I följande avsnitt presenteras informationsanalysen av applikationerna samt en överblick 
kring deras målgrupp och användning.  Analysen av Grindr genomfördes 2 maj 2019, 
klockan 20:42 samt analysen av Tinder genomfördes 6 maj 2019, klockan 16:36 .  

5.1 Grindr: målgrupp och användning  
 
Grindr var en av dem första dejtingapplikationerna för smartphones och släpptes den 25 
mars 2009 (Wikipedia, 2019) och har ett användarantal på 27 miljoner (Dating Site 
Reviews, 2019). Vid tiden för applikationens premiär var Grindr den första av sitt slag 
tillgänglig på AppStore. I genomsnitt använder 3,6 miljoner användare applikationen 
varje dag (Dating Site Reviews, 2019).   Denna plattform vänder sig till homosexuella, 
trans, queer samt bisexuella män och använder sig av positionslokaliseringssystem som 
tillåter användarna att finna potentiella partners inom en nära geografisk ram (LeFebvre, 
2017). Grindr sorterar sålunda användarna automatisk utifrån den som är närmast såvida 
inte användaren själv applicerar nya filter i sökningen efter andra användare.  

Grindr erbjuder sina användare dejting i realtid genom satellit, mobil eller GPS. Tinder 
kom sedan att replikera GPS-funktionen och blev snart dejtingvärldens främsta mobila 
applikation (Dating Site Reviews, 2019).   

Grindr finns tillgänglig att ladda ned som en gratisapplikation men erbjuder även köp 
inuti applikationen. Vid inköp av premiumversionen, så kallade Grindr XTRA, har 
användarna möjlighet att ta bort annonser samt få tillgång till sex gånger så många profiler 
som vid gratisversionen. Även andra finesser erbjuds vid användning av Grindr XTRA, 
såsom möjlighet att välja att sortera utifrån fler kategorier vid sökning efter andra 
användare. Dessutom inkluderas en funktion där användarna har fritt antal favoriter att 
lägga till i sina listor (Dating Site Reviews, 2019).  

Grindr skiljer sig från applikationer som Tinder och dess traditionella swipe-kultur på det 
sätt att Grindr är mer anpassad för sexuella möten och ”hook-ups”. Applikationen 
uppmuntrar en mycket sexualiserad, och med detta, en mycket utseendemedveten 
uppfattning om attraktion. När det kommer till lediga, sexuella kontakter är det Grindr 
som har kommit att bli den mest framstående applikationen inom queer-världen 
(Bloodworth, 2018). Då huvudmålet för de flesta användarna på Grindr är sexuella möten 
baserade på geografiska avstånd är en väsentlig del i den här typen av interaktioner att 
undvika upprepande möten. Detta för att de användare som möts med största sannolikhet 
inte blir påverkade emotionellt, relationellt eller socialt av interaktionen (Bloodworth, 
2018). Gardner (2016) diskuterar också att medan Grindr öppnar upp för queer-
interaktion online måste applikationens validitet ifrågasättas. Han menar att applikationen 
är förmånlig i ett avseende där individen enbart söker sexuella kontakter men är förkastlig 
för den användare som önskar finna en seriös relation. Dessutom kommer applikationen 
heller inte gagna människor i någon form av självförverkligande. 
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5.2 Grindr ordlista 
 
NSFW är en förkortning för det engelska uttrycket ”Not safe for work”, med den svenska 
översättningen ”Inte säkert för jobbet”. Detta kan klassas som en varning för mottagaren 
att inte öppna meddelandet, bilden etcetera med denna akronym på sin arbetsplats eller 
bland barn då det innehåller sexuella anspelningar.  

Tribe översätts från engelskan till stam, eller folkstam, och är inom gay-communitien ett 
sätt för homosexuella män att identifiera sig och sina sexuella preferenser. Det finns ett 
antal benämningar inom tribes-kategorin och på Grindr har användarna möjlighet att 
identifiera sig som följande:   

Bear – Större homosexuell man med mycket skägg 
Clean-cut – Välrakad homosexuell man 
Daddy – Homosexuell medelåldersman med dominant personlighet  
Discreet – Homosexuell man som inte är öppen med sin sexuella läggning  
Geek – Homosexuell man med ett specifikt intresse och besitter hög grad av kunskap 
om detta  
Jock – Atletiskt byggd, homosexuell man med sportintresse 
Leather – Homosexuell man med sexuell preferens för läder  
Otter – Homosexuell man med en smalare kroppsbyggnad och kraftig ansiktsbehåring 
Poz – Homosexuell man som är Hiv-positiv  
Rugged – Homosexuell man med skägg 
Trans – Transsexuell man  
Twink – Yngre homosexuell man med smal kroppsbyggnad och lite eller ingen 
kroppsbehåring 
Sober 

Tap – Vill en användare visa sitt intresse för en annan kan denne skicka en ”tap” genom 
att trycka på eldflamme-symbolen på användarens profil. Detta resulterar till att 
personen i fråga får en notis om att användaren har skickat en tap och fungerar på så vis 
som ett sätt att bryta isen utan att använda ord. 

Partnered – Är en benämning för ett formellt arrangemang där samkönade par har 
samma lagliga rättigheter som ett gift par, men bor i en del av världen där samkönat 
äktenskap ej är lagligt.  

Committed – Definition på ett seriöst förhållande som varat en längre tid där parterna 
ej är gifta eller förlovade.  

Exklusiv – Där parterna enbart dejtar varandra i ett exklusivt förhållande men inte 
använder titlar som pojkvän eller dylikt.  

Right now – Fyller en användare i ”Right now” i kategorin ”Söker” betyder detta att 
personen enbart söker ett direkt sexuellt möte utan vidare kontakt efteråt.  
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5.3 Accentuerad information inom Grindr enligt gränssnittets 
informationshierarkier samt visuella hierarkier 
 
Kontoregistrering	
Alternativ för att logga in med manuell registrering, Google eller Facebook. 
Vid tillfälle för analysen valdes alternativet manuell registrering.  
 
Vid manuell registrering angavs:  
● Email (Obligatorisk) 
● Lösenord (Obligatorisk) 
● Födelsedatum (DD/M/ÅÅÅÅ) (Obligatorisk) 

 
Efter registreringsprocessen krävdes godkännande av applikationens terms and 
conditions. När detta steg godkänts blir användaren omdirigerad till ”Edit profile”, där 
användaren har möjlighet att mata in önskad information om sig själv.  
 
Grindr innefattar ett antal olika kategorier av data som användare kan använda för att 
skapa en beskrivande profil. De kategorier som dessa faller inom i analysen är följande: 
identitet, utseende, sexualliv samt övrigt. Sexualliv inkluderar sexuella preferenser likväl 
som sexuell hälsa. 

Soegaard (2019) diskuterar hierarkier inom webbinnehåll och hur designerns i regel alltid 
försöker presentera den främst prioriterade informationen högst upp och att följande 
information hamnar i en rangordning uppifrån och ned beroende på relevans. Appliceras 
denna hierarki på Grindr finner vi en tydlig bild om vilken information företaget har valt 
att accentuera utifrån ordningen varav informationen är strukturerad. Tabell 3 nedan 
presenterar informationen i den ordning som Grindr själv valt att lägga upp den.  

  

Informationshierarki för 
presenterad information av 
andra användare  

Bild 

Namn 

Ålder 

Status (Online eller ej) 

Avstånd 

Presentation 

Längd 

Vikt 

Etnicitet  
Figur 1. Ritning över 
användarrutnät på Grindr 
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Kroppstyp 

Kön 

Pronomen 

Position 

Tribes 

Relationsstatus 

Söker 

HIV-status 

Senast testad 

Accepterar NSFW-bilder 

 

 

All information är valfri att visa samt att fylla i, åldern måste dock verifieras vid 
kontoregistreringen då Grindr har en åldersgräns på 18 år. Inte heller är det obligatoriskt 
att ladda upp en bild. Grindr presenterar användarna i ett rutnät av bilder där användarna 
har möjlighet att visa cirka tolv bilder av andra användare above the fold (figur 1). Överst 
på applikationen kan användare se ”fresh faces”, dessa är dem senaste skapade Grindr-
profilerna. På varje bild finns det namn användarna har valt att synas med skrivet i vänster 
hörn. Detta är många gånger liknande statusuppdateringar snarare en namn, såsom ord 
som ”Ses?”, ”Rum uthyres”, ”Söker en twink” sexuella inviter, etcetera samt en ”status-
prick”, som är grön om användaren är online och ofärgad om användaren är offline.  

Till skillnad från Tinder använder sig Grindr inte av en swipe-funktion vid val av andra 
användare, istället kan man som användare klicka på den bild/användare man önskar och 
sedermera få upp mer information om denne. Väljer användarna inget annat kommer 
andra användare sorteras efter avstånd, dock har användarna möjlighet att själv välja filter 
(se Filter ovan). Basic filters kan användas av alla samtidigt som Advanced filters enbart 
kan appliceras för dem som uppgraderat sig till Grindr XTRA.  

När en användare väljer att klicka på en annan i rutnätet presenteras en större version av 
dess profilbild, namn samt information om huruvida personen är online eller ej (figur 2).  

Vidare är det inte enbart informationshierarkierna som spelar in på huruvida relevant ett 
specifikt element är i gränssnittet. Som tidigare nämnt finns det andra faktorer inom 
visuella hierarkier som påverkar människors perception samt hur väsentligt ett element 
blir för hjärnans syncentra. Detta handlar bland annat om storlek då större element drar 
till sig uppmärkhet i högre omfattning än mindre. Färger, som kommer att diskuteras 
ytterligare i kapitlet samt gruppering då element som bryter sidans mönster påverkar den 
mänskliga perceptionen. Samtliga karaktärsdrag till sektioner av information tenderar 
också att påverka väsentligheten av elementet i fråga. Detta kan till exempel inkludera 
större typsnitt till rubriker.  

 

Tabell 3. 
Informationshierarki för 
information av användare, 
Grindr.  
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5.3.1 Grindr och läsmönster 
Nielsen (2006) talar som tidigare nämnt om ögonens läsmönster och hur formen för dessa 
mönster kan variera från F-mönster, L-mönster samt E-
mönster. Appliceras dessa mönster på Grindrs gränssnitt går 
det att urskilja både ett L-format samt F-format läsmönster 
beroende på vilken information som visas på 
användarprofilerna. Vid en översikt av bild, namn samt ålder 
(figur 2) kan ett L-mönster urskiljas då ögonen går från 
användarens profilbild till namn och ålder vid vänster sida av 
gränssnittdesignen. Detta blir i sin tur en naturlig ögonrörelse 
då den text som är essentiell är placerad så att användaren 
börjar läsningen vid vänster sida, vilket människor gör i 
västvärlden.  

                                                                                                         

Trots det faktum att Djamasbi, Siegel och Tullis, (2011) menar att dessa läsmönster kan 
komma att resultera till att användarna missar relevant  
information som inte är placerad på vänster sida eller 
webbplatsens ovansida orsakar detta inga problem i den här 
kontexten. Grindr är uppbyggd på ett sådant sätt att 
information på användarprofilerna generellt är ordnande mot 
gränssnittets vänstra sida. Som tidigare nämnts tenderar 
användare att undermedvetet favorisera vänster samt ovansida 
av en gränssnittsdesign. Vidare menar Djamasbi, Siegel och 
Tullis (2011) att användare som missar innehåll längst ned på 
en sida är särskilt tydliga i studier som påvisar att användare 
fokuserar på den information som ligger ”above the fold”, med 
andra ord den del av sidan som är synlig utan att användaren 
behöver scrolla nedåt. Analysen påvisar att för att se övrig 
information (figur 3) behöver användaren scrolla uppåt på 
användarprofilen. Trots att detta är en okomplicerad 
fingersvepning i syfte att visa resterande information finns det 
inga ledtrådar eller indikationer från applikationens sida att detta är nödvändigt för att 
visa innehållet i fråga. Därav riskerar den ovana användaren att 
missa mycket av informationen om denna funktion uteblir från 
dennes vetskap.   

Vidare tenderar användarprofiler på Grindr att variera stort i 
omfattning och innehåll på grund av det faktum att all 
information är frivillig att fylla i och/eller visa. Detta resulterar 
sålunda till att vissa användarprofiler inte visar någon resterande 
information vid en uppåtscrollning. Ett genomgående tema på 
dejtingapplikationen är att användarens profilbild ligger i 
huvudfokus. Både när en överblick av närliggande användare 
visas (figur 1 & 4) samt när en specifikt vald profil visas (figur 
2) är bilden det som är mest iögonfallande då den utgör det 
största skärmutrymmet.  

Figur 4 illustrerar en överblick av profilerna, den del av 
gränssnittet som visas då användaren inte än har valt någon 
specifik profil att studera ytterligare (se figur 2 och 3).  

Figur 2. Läsmönster på 
anvämdarprofil (Grindr) 

Figur 3. Läsmönster på 
utökad användarprofil 
(Grindr). 

Figur 4. Exempel på hur 
användare presenteras på 
Grindr 
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5.3.2 Färg, form och förhandsmässig bearbetning: Grindr 
 

Vid en överblick av applikationens gränssnitt är det tydligt att 
designen har ett begränsat färgschema. Vad som kan observeras 
på figur 4 är att Grindr använder sig genomgående av en svart 
och grå ton med vissa inslag av orangea element. Enligt Beaird 
& George (2014, s. 65) kan den svarta färgen bidra till många 
negativa konnotationer som död och ondska. Samtidigt kan den 
även symbolisera kraft, elegans och styrka beroende på hur den 
används. Meirelles (2006) menar att färger blir förhandsmässigt 
bearbetade av den mänskliga hjärnan. Det visuella systemet har 
en tendens att favorisera somliga visuella element och denna 
hierarki beror på huruvida elementet sticker ut från resten av 
bilden med hjälp av färg, form etcetera och därför är kontraster 
ett effektivt medel att accentuera viss information. Som kan 
urskiljas på figur 5 finns det två accentuerade element på 
användarprofilen med avseende på kulörskillnader och 
kontraster. Detta är tap-funktionen samt meddelande-funktionen 
till höger sida av gränssnittet. Trycker användaren på 
meddelande-knappen längst till höger har denne möjlighet att 
skicka ett direktmeddelande till användaren vars profil hen 
besökte (figur 6). Här accentueras ”skicka”-knappen samt den 
funktion som är aktiverad. Trycker användaren på text-
symbolen i vänstra hörnet kommer hen ha möjlighet att skriva 
ett textmeddelande. Vidare finns det andra 
meddelandefunktioner, som att till exempel skicka en bild, en 
GIF, dekal, sin position och slutligen en sparad fras som kan 
användas multipla gånger till flera användare utan att 
användaren själv behöver skriva om meningen. Den sistnämnda 
funktionen är enbart tillgänglig för användare av Grindr XTRA.  

Applikationen emfaserar dem användare som tidigare har 
skickat ett meddelande till individen (figur 5). Detta kan urskiljas på så vis att den 
användare som har skickat ett meddelande markeras med en orange inramning på 
profilbilden samt en orange cirkel med ett nummer i bildens högra hörn. Detta nummer 
representerar hur många meddelanden vilka inte ännu har öppnats som mottagits från 
användaren. Denna markering är ett visuellt accentuerande av profilen och ämnar att dra 
användarens uppmärksamhet till dem användare som tidigare visat ett intresse för denne.   

Meirelles (2006) menar att förhandsmässiga egenskaper bland annat kan öka individers 
förmåga att uträtta samtliga uppgifter samt upptäcka målet i fråga. Detta är något 
utformarna tagit i förfogande vid designen av Grindr. De tidigare nämna färgkontrasterna 
i gränssnittet underlättar för användarna att finna samtliga funktioner, såsom 
meddelanden, tap-funktionen och användare som tidigare kontaktat dem. Grindr har valt 
en enkel design av sitt gränssnitt och undviker andra element som kan komma att 
förhandsmässigt bearbetas av användaren. Som tidigare nämnt menar Ware (2013) att de 
särdrag som blir förhandsmässigt bearbetade av den mänskliga hjärnan kan bli 

Figur 6. Exempel på 
enskild användarprofil, 
(Grindr) 

Figur 5. 
Meddelandefunktion på 
Grindr 
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organiserade i kategorierna form, färg, rörelse samt rumslig position. Med avseende på 
form är Grindrs gränssnitt till synes regelbundet och symmetriskt. De former som kan 
komma att uppmärksammas av det mänskliga ögat är de symboler vi finner i den nedre 
menyn (figur 4). Dock kan menyradens synlighet även den bero på elementens 
färgförtydligande då ljusa färger drar blickar i större omfattning än mörkare toner. Rörelse 
är ingen faktor som är aktuell inom Grindrs gränssnitt då det inte finns någon form av 
rörelse i designen. Den rumsliga positionen av väsentliga element bör utifrån den 
mänskliga perceptionen positioneras till vänster av gränssnittet, vidare kan en element 
som bryter från de andra elementens position och mönster även denna dra till sig 
användarens blick. Inom designen på Grindr syns dock inga direkta exempel på 
asymmetri utan utformarna har lagt fokus på vänsterpositionering för att underlätta för 
användaren att finna samt läsa samtlig information.  

 
5.4 Hur användare av dem mobila dejtingapplikationerna kan 
beskriva sina identiteter genom givna profilinställningar  
 
Applikationer som Grindr och Tinder kan på många sätt ses som virtuella samhällen där 
användarna är dess invånare. I och med detta resonemang kan Suchmans (2007) teori om 
lokalt interaktionsarbete appliceras på dessa mobila plattformar. Som tidigare nämnt 
diskuterar Suchman (2007) att medlemmar i ett samhälle delar en uppsättning verktyg 
och förväntningar som hon benämner som kommunikativa resurser. I den här 
applikationskontexten kan applikationernas profilinställningar refereras till som dem 
kommunikativa resurserna som användarna av plattformarna delar. Detta leder till en 
ömsesidigt förståelse användare emellan där de vet vilken information som är möjlig att 
lämna ut samt var de kan hitta denna. På båda applikationerna finner användarna ett antal 
möjligheter att identifiera sig själva, både personlighets- likväl som utseendemässigt.  

Goffmans (1959) teori om identitet kan appliceras på dejtingapplikationer på så vis att 
dessa plattformar är sociala kontexter i digital form. Goffman (1959) menar att livet är en 
teaterscen där människan är dess skådespelare. Applikationer som Tinder och Grindr kan 
i hög grad beskrivas som ett skådespeleri där individer antar sig en roll som de vill passa 
in i.  Människans vardag är enligt Goffman (1959) ett framträdande och publiken kan i 
sin tur skapa en uppfattning om denne. Beroende på kontext och publik i fråga väljer 
individen en roll som är passande för situationen. Inramningen i den här kontexten är de 
dejtingapplikationer individen använder sig av och personliga fasaden är som tidigare 
nämnt är det som identifierar en person som individ och kan inkludera faktorer som till 
exempel kön och utseende. På dejtingapplikationer som Tinder och Grindr har 
användaren möjligheten att reglera inramningen och den personliga fasaden i syfte att 
övriga användare ska uppfatta hen på ett önskvärt sätt från individens perspektiv. Ett 
uppträdande betecknar olika hjälpmedel individen utför i syfte att bevara den personliga 
fasaden. På dejtingapplikationer 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.  

Användare på dejtingapplikationer fogar i högsta grad över sin egen profil samt 
framställning och säljer sålunda in sig hos andra singlar. Beroende på vad individen söker 
för typ av relation kan denne framhäva detta genom dem givna profilinställningarna 
applikationen ger till förfogande. Här väljer användaren själv vilken grad av validitet och 
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sanning som hen vill bygga sin profil på, eller om hen enbart vill måla upp en lögn om 
hur denne är, ser ut etcetera.  

 
5.4.1 Grindr och identitet  
Applikationen Grindr ger sina användare möjligheten att identifiera sig med ett antal 
valbara profilinställningar. Som tidigare nämnt har dessa i analysen kategoriserats in i 
fyra olika kategorier i syfte att ge en överblick av vilken typ av information som är mest 
omfattande kring identiteten av användare på Grindr. I tabell 4 nedan visas en generell 
kategorisering av profilinställningarna som räknas till identitet och presentation.  
 
Utseende Identitet Sexualliv Övrigt 
Bild (max 5) Namn Position Söker för typ av relation 

Längd(122-241cm) Ålder HIV-status Accepterar NSFW-
bilder 

Vikt (41-272 kg) Presentation (max 
250 tecken) 

Senast testad  

Kroppstyp Kön Tribes  
Tribes Pronomen   

 
 
 

Inom gay-communiten är identitetsfaktorer som ingår i Grindr’s kategori ”tribes” en 
välkänd faktor för hur homosexuella män representerar sig själva. Att sätta denna aspekt 
i en kategori var problematiskt då tribes inkluderar faktorer som räknas som sexuella 
preferenser, utseende, könsidentitet, intressen samt sexuell hälsa. På så vis är tribes inget 
konsekvent medel att beskriva människor. Dessa identiteter kan på många sätt beskrivas 
som att de överlappar varandra då ena identiteten sällan utesluter den andra. Till exempel 
kan en transsexuell man även identifiera sig som bear, twink etc. då detta enbart är 
utseendemässiga faktorer. Även poz är något som kan appliceras på dem andra 
benämningarna då detta enbart är en hälsoaspekt. Tribes är på så vis inte en begränsad 
identitetsfaktor då den inkluderar utseende, könstillhörighet,  hälsa samt intressen. Grindr 
tillåter enbart användarna att välja en utav dessa identiteter, såvida de inte betalar för 
Grindr XTRA, där användaren har möjlighet att välja tre alternativ. Vidare är dessa 
identifikationer missvisande på många sätt då de indikerar att en transsexuell man inte 
kan identifiera sig som jock, twink, poz etcetera. Detta är problematiskt då dessa 
benämningar inom tribes-kategorin varken hänvisar till människor som biologiskt är 
födda till män eller transsexuella män och borde sålunda inte utesluta andra val. Grindr 
förser inte sina användare med beskrivningar om vad dessa identitetsfaktorer innebär, 
därav kan det för den inte så pålästa användaren bli svårt att använda den här kategorin 
som ett medel att identifiera sig.  
 
Tillika är detta även inkonsekvent på det sättet att många av identitetsfaktorerna är en 
fråga om egen uppfattning samt definition. Vad en person klassificerar som ”välbyggd”, 
”kraftig”, ”smal” etcetera är möjligtvis inte vad den generella bilden är av dessa 
definitioner. Det är likväl en fråga om självbild och självkänsla som Ranzini och Lutz 
(2017) i sin artikel belyser. Vidare diskuterar Toma och Hancook (2010) som tidigare 
nämnt hur människor med högre självkänsla ger en mer sanningsenlig självbild av sig 
själva. Människor besitter en bild av sig själva som de vill vara, kanske är det så att den 
här bilden påverkar hur användarna presenterar sig. Istället för att beskriva sig som 
”smal”, väljer användaren i fråga att beskriva sig som ”tonad”, på så vis kan användaren 

Tabell 4. Kategorisering av 
profilinställningar, Grindr.  
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komma att använda den mer positiva benämningen för sin kropp, även fast den kanske 
inte är den mest sanningsenliga. För övrigt tenderar gränserna mellan identitetsfaktorerna 
ibland att vara tvetydiga. Vem som klassificeras som ”rugged” kontra ”bear” är enbart en 
fråga om kroppsstorlek, vilket är upp till var individ att fastställa och behöver inte vara 
en allmän sanning. Detta resonemang kan även appliceras på andra kategorier inom 
identitetsaspekterna, såsom kroppstyp. Vidare finns det diverse begränsningar när det 
kommer till längd och vikt, vilket resulterar till att applikationen prioriterar normativa 
mått och exkluderar dem som inte faller inom ramen för vad som är ”vanligt”. 
 
Kategorierna för identitetsfaktorer påvisar att själva identitets-kategorin inkluderar flest 
faktorer, dock kan underkategorierna för dessa variera i omfattning, vilket kan observeras 
i sammanställningen nedan.  

 
 
 

 

Kroppstyp 
Visa ej 
Tonad 
Normal 
Stor  
Muskulös 
Smal 
Kraftig 

Position (Sexuell) 
Visa ej 
Top 
Vers Top 
Versatile 
Vers Bottom 
Bottom 

 

 

 

Etnicitet 
Visa ej 
Asiat 
Svart 
Latinamerikan 
Mellanöstern  
Blandad  
Native American 
Vit 
Sydasiat 
Annat 
 

Relationsstatus 
Visa ej 
Commited  
Dejtar 
Förlovad 
Exklusiv 
Gift 
Partnered  
Singel 

 

My tribes  
Bear 
Clean-cut 
Daddy 
Discreet 
Geek 
Jock 
Leather 
Otter 
Poz 
Rugged 
Trans 
Twink  
Sober 

Jag söker  
Chatt 
Dejter 
Vänner  
Nätverkande 
Relation 
Right  now

Vad som skiljer tonad från normal eller smal, muskulös från tonad samt stor från kraftig 
är likväl detta definitionsfrågor som användaren i fråga själv måste ta ställning till. 
Självbild är sålunda en stor del av hur personer på Grindr identifierar sig. Vidare är 
benämningar inom kategorin relationsstatus inte alltid helt självklara för den som inte är 
insatt. Inte heller erbjuder Grindr någon form av information vad dessa benämningar 
betyder, det är sålunda upp till användaren att erhålla den här informationen på eget 
initiativ.  
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Under denna kategori har användaren möjlighet att definiera könstillhörighet, önskat 
pronomen samt information om sexuell hälsa. Informationen presenteras i följande 
ordning (tabell 5):  

 

 

Kön 

Man Woman Non-binary 

Man Woman Non-binary 

Cis Man  Cis Woman Non-conforming 

Tras Man Trans Woman Crossdresser 

Custom Man Custom Woman Custom Non-binary 

Pronomen 
Visa ej 
He/Him/His 
She/Her/Hers 
They/Them/Theirs 
Custom Pronouns 

Sexuell hälsa 
HIV status 
Do not show 
Negative 
Negative, on PrEP 

Positive 
Positive Undetectable   

Last Tested Date  
Visa ej 
MM/ÅÅÅÅ

För att visa eventuella extra-bilder på användaren används tryck-funktionen för att klicka 
på höger av den presenterade sidan. I syfte att visa information om dem ovannämnda 
kategorierna ”stats” samt identity kan användaren med en svepning dra uppåt på 
användarprofilen (figur 3).  

Vidare kan det diskuteras om huruvida relevant tribe-identiteten ”trans” är då användaren 
redan har möjlighet att identifiera sin könstillhörighet under kön-kategorin. Detta val blir 
sålunda överflödigt då det finns tolv olika vis att beskriva könstillhörigheter på Grindr.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Könstillhörigheter, 
Grindr.  
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 Filter 

 Dessa filter kan appliceras vid sökningar av andra användare.      På så vis har användare 
av Grindr möjligheten att bortse från  vissa typer av den accentuerade och prioriterade 
informationen om  andra användare och själva modifiera en sökning som passar dem 
själva.  Som tidigare nämnt sorterar Grindr automatiskt användare utefter geografisk 
närhet, sålunda kommer användaren att se de individer som är närmst inom en geografisk 
ram. Med filters har användaren frihet att själv överväga vilken typ av person som hen 
vill möta via applikationen.

 

Basic Filters 

Ålder 

Söker för typ av förhållande 

Tribes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced filters (Grindr XTRA) 

Online nu 

Användare som har en profilbild 

Användare du inte chattat med idag 

Vikt 

Längd 

Kroppstyp 

Position 

Etnicitet 

Relationsstatus 

Tabell 6. Basfilter, Grindr  

Tabell 7. Avancerade filter, 
Grindr  
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5.5 Tinder: målgrupp och användning  
 
Dejtingapplikationen Tinder har kommit att bli vår tids största dejtingplattform med sina 
57 miljoner användare världen över (Yahoo Finance, 2018). Plattformen grundades av 
Jonathan Badeen, Justin Mateen, Joe Munoz, Dinesh Mrjani, Chis Gylczynski samt 
Whitney Wolfe och lanserades i september 2012. För att använda applikationen behöver 
användarna aktivera platslokaliseringen på sina smartphones samt ge applikationen 
tillstånd att komma åt denna data. Användarna kan applicera filter på sina sökningar och 
därmed sortera potentiella matchningar efter ålder, kön samt geografisk distans. Därefter 
får nyttjaren av applikationen möjligheten att antingen svepa höger om hen önskar matcha 
med den presenterade användaren eller vänster för att neka till potentiell matchning. Vid 
ett scenario där båda parterna har svept höger på varandra uppstår en så kallad 
”matchning” och en möjlighet till kontakt via chatt uppstår (MacLeod & McArthur, 
2018).  

Tinder var en av dem första dejtingapplikationerna som kom in på den kommersiella, 
heterosexuella dejtingmarknaden och finns tillgänglig för både Android och iPhone. 
Denna applikation är baserad på användarens geografiska position där den i realtid läser 
av avståndet mellan användare, på så vis blir detta en huvudsaklig faktor i hur 
applikationen identifierar potentiella partners (Tanner & Huggins, 2018). Varje dag 
resulterar Tinder till 1,4 miljarder ”swipes”, eller fingersvepningar. Av dessa varierar 
användarnas intentioner med användandet av den populära dejtingapplikationen. Sex 
miljarder av fingersvepningarna var av syfte att finna vänskapliga relationer, 
professionella kontakter samt platoniska kärleksrelationer mellan åldrarna 18 till 50 år 
(LeFebvre, 2017). Tinder  kan ses som ett medel för att skapa nya kontakter och trots det 
faktum att media har målat upp en bild av Tinder som en hookup-applikation, visar en 
intern undersökning att 80 % använder Tinder för att hitta ett långsiktigt förhållande 
(Dredge, 2015). Gatter och Hodkinson (2016) genomförde en studie 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 större skillnad som stödjer den bild som 
framträder inom media, att Tinder är en så kallad hookup-applikation. Ranzini & Lutz 
(2017) menar att det även finns tydliga könsmönster på Tinder, där männens användning 
karaktäriseras av one night stands, samt romantiska relationer medan kvinnors 
användande syftar till vänskapliga och romantiska relationer samt bekräftelse från det 
motsatta könet. Trots detta är den generella uppfattningen av plattformen att den är avsedd 
för att enbart finna sexuella kontakter (LeFebvre, 2017; Sales, 2015).Tinderanvändare 
samlar information för att identifiera sina preferenser, dock visar deras strategier på 
tydliga konsekvenser i syfte att förklara relationernas utvecklingsmodell och relaterade 
informationsstrategier (LeFebvre, 2017).  
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5.6 Tinder ordlista 

Tindra - Att tindra innebär att använda dejtingapplikationen Tinder.  
Swipa - Att swipa innebär att bläddra mellan användare vilket användaren gör genom 
att antingen swipa höger eller vänster.  
Swipa höger - Att swipa höger innebär att användaren “gillar” en profil och är på så vis 
öppen för en matchning. 
Swipa vänster - Att swipa vänster innebär att användaren ”inte gillar” profilen, och är 
sålunda inte tillgänglig för en matchning av profilen i fråga.  
Matcha - När två användare har swipat höger på varandra uppstår en matchning och en 
chatt  
Superlike – Swipar användaren uppåt på en profil kommer detta resultera till en 
superlike. Användare har möjlighet att” superlikea” dem användare de finner extra 
intressanta vilket resulterar till att när personen användaren har superlikeat får upp 
användarens profil i kortleken kommer denne få information om att hen har blivit 
superlikead. 
Kortlek – Sättet på hur användarprofiler en och en presenteras, nyttjaren måste sålunda 
använda swipe-metoden för att sortera önskade matchningar från individer användaren 
inte önskar matcha med 

 

5.7 Accentuerad information inom Tinder enligt gränssnittets 
informationshierarkier samt visuella hierarkier 

Kontoregistrering 

● Möjlighet att registrera med telefonnummer  
● Möjlighet att registrera med Facebook 

 Vid tillfälle för analysen valdes här att registrera med telefonnummer. 

Efter registrering av mobilnumret skickades en sexsiffrig kod via sms att ange i 
applikationen för att kunna fortsätta registreringen. När koden verifierats ombads 
användaren att ange följande information:  
● Förnamn (Det namn som kommer att visas offentligt för andra användare) 

(Obligatoriskt) 
● Ålder (Obligatoriskt) 
● Kön(Obligatoriskt) 

Man 
Kvinna 

● Skola (Ej obligatoriskt) 
● Bild (Obligatoriskt, minst en max nio)  

● Kön (av andra användare)  
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Efter att denna data registrerats omdirigeras användaren till “kortleken” av användare. 
Likväl som Grindr finns det en rad olika profilinställningar användarna på Tinder kan 
nyttja för att skapa en beskrivande profil. 

Enbart en användare presenteras i taget inom 
kortleksinteraktionen. I fokus ligger den profilbild användaren 
har valt som första bild. På denna presenteras i vänster hörn 
namn, ålder samt biografi (figur 7). Önskas mer information 
om användaren i fråga finns det en informationsknapp i höger 
hörn, som vid aktivering presenterar ytterligare information 
om användaren såsom biografi, Spotify Anthem, toppartister 
på Spotify samt kopplat Instagram-konto. För att se ytterligare 
bilder kan nyttjaren av applikationen genom tap-funktionen 
trycka på den presenterade bilden för att se nästkommande 
bild. Beroende på hur många bilder användaren i fråga har 
laddat upp på sitt konto kan övrig information visas från bild 
till bild. Till exempel visas användarens biografi på bild ett, 
information om bostadsort och arbete/skola på bild 2 (figur 8), 
Spotify Anthem på bild tre (figur 9) samt toppartister på 
Spotify på bild 4.  

Informationsknappen som är tillgänglig på gränssnittets högra 
sida är möjlig att trycka på vid önskan att se all information presenterad samtidigt, dock 
krävs det här att användaren scrollar ned på skärmen för att se övrig information. Vid en 
nedscrollning presenteras informationen följande (se tabell nedan).  

Informationshierarki för 
presenterad information av 
andra användare  

 Bild 

Namn 

Ålder 

Arbete/Skola 

Avstånd 

Biografi 

Spotify Anthem 

Toppartister på Spotify 

De senaste bilderna på 
Instagram 

 
 
 
 

Figur 7. Exempel på 
användarprofil på Tinder 
(visning av profilbild 1) 

Figur 8. Exempel på 
använsarprofil på Tinder 
(visning av profilbild 2 bild 
2) 

Tabell 8. Informationshiearki 
för information av användare, 
Tinder.   
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Den information som är obligatorisk är ålder, namn samt profilbild på användaren. Vid 
registrering måste användaren ladda upp minst en profilbild för att kunna gå vidare med 
registreringen. Betalar användaren för premiumversionen Tinder Plus har hen möjlighet 
att dölja information om ålder samt avstånd.  
 
Den information som presenteras vid aktivering av informationsknappen visas som 
följande (figur 10 och figur 11) visar. Här kan tydliga rubriker urskiljas i varierande 
storlek. Den text som i högsta grad emfaseras med ett stort typsnitt är användarens namn, 
som även är det som näst efter profilbilden visas högst upp på gränssnittet. Namnets 
typsnitt samt placering gör det tydligt att detta är en hierarkiskt prioriterat element. Även 
ålder och biografi hamnar i kategorin för högst prioriterade aspekter då de både prioriteras 
högst upp i hierarkin men även visas på den första profilbilden. ”Min Anthem”, ”Mina 
toppartister på Spotify” samt ”De senaste bilderna på Instagram” har sålunda 
accentuerade rubriker trots det faktum att de är längre ned i hierarkin.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Feed 
På användarens feed kan denne se profiluppdateringar som personer användaren har 
matchat med har gjort. Dessa uppdateringar inkluderar informationen i tabellen nedan och 
ordnas efter den användare som senast uppdaterade sin profil med någon av 
inställningarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.. Utökad 
användarprofil på 
Tinder med länkat 
Instagramkonto 

Figur 9. Utökad 
användarprofil på 
Tinder utan länkat 
Instagramkonto 
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Feedinställningar 

Dela min feed (av/på) (Delar du din 
sociala aktivitet ökar dina chanser att få 
meddelanden) 

Delat innehåll 

Foton  

Biografi  

Skola  

Arbete  

Spotify Anthem  

Toppartister på Spotify  
 
 
 

 
 
 
 
5.7.1 Tinder och läsmönster 
 
Gränssnittsdesignen inom Tinder varpå användaren får en överblick av profilen i fråga 
liknar på många vis Grindr profilöversikt. Vidare har Tinder som tidigare nämnts ett 
flertal informationslägen där användaren kan byta bild och få upp ny information. 
Beroende på vilken bild som presenteras i ordningen kan läsmönstret komma att se 
annorlunda ut. Dessa variationer är även beroende på vilken information användarna valt 
att lämna ut om sig själva. Användarprofilerna är sålunda inte helt konsekventa i sina 
utformningar då användarna själva många gånger fogar över den information som lämnas 
ut. Vissa användarprofiler är därmed mer omfattande än andra och har 
många olika varierande element, såsom rubriker och bilder.  
 
Appliceras dessa läsmönster på Tinders gränssnitt går det många gånger att 
urskilja både ett L-format samt läsmönster beroende på vilken information 
som visas på användarprofilerna. Vid en översikt av bild, namn, ålder, 
arbete och position kan ett uppochnedvänt F-mönster urskiljas då ögonen 
går från användarens profilbild till namn och ålder vid vänster sida av 
gränssnittdesignen (figur 12). Vidare kan även ett bakvänt L-mönster 
appliceras på det läge enbart bild, namn, ålder samt presentation visas (figur 
13).  
 
 I profilöverblickarna finns en genomgående vänstercentrering av 
informationen i fråga, likväl som på Grindr vilket resulterar till ett naturligt läsmönster. 
Som tidigare nämnts menar Djamasbi, Siegel och Tullis (2011) att information som inte 
är placerad på gränssnittets vänstra sida eller ovansida kan komma att missas av 
användaren då det är där väsentlig information förväntas vara placerad samt att det 

Figur 9. 
Läsmönster på 
användarprofil, 
profilbild 1 
(Tinder). 

Tabell 9. Feedinställningar, 
Tinder  
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dessutom är ett naturligt läsmönster för människor i västvärlden. Detta verkar vara något 
som utformarna av Tinder tagit i beaktande vid design av applikationen.  
 
Att applicera ett läsmönster på informationen som presenteras på figur 10 och 11 blir mer 
problematiskt på grund av dem blandade element som återges på dessa gränssnitt. Som 
tidigare nämnts favoriserar den mänskliga perceptionen stora element samt element som 
är placerade högt upp i informationsordningen. På figur 10 är på många sätt bilderna 
under kategorin ”Mina toppartister på Spotify” på grund av dess storlek 
och färgrikhet. Även bilderna under rubriken ”De senaste bilderna på 
Instagram” drar till sig det mänskliga ögat. En annan stort element som 
är möjligt att urskilja på den här delen av applikationens gränssnitt är 
knappen ”länka till Spotify” på figur 10. Detta kan tolkas som en tydlig 
uppmaning från företagets sida att användarna ska koppla sina Spotify-
konton, därav den bristande subtiliteten på knappen. I blickfånget  finner 
vi i profilöverblicken användarens profilbild. Vid presentation av 
ytterligare information med hjälp av informationsknappen är 
användaren i behov av att scrolla ned på sidan i syfte att kunna visa den 
övriga informationen, såsom sociala medier. Därav döljs profilbilden 
och annan information hamnar i fokus. Sammanfattningsvis är 
läsmönster inte det ultimata tillvägagångssättet att urskilja relevant 
information inom alla Tinders innehållslägen. I syfte att genomföra en 
sådan undersökning hade en ögonstyrd värmekarta varit nödvändig i analysen för att få 
fram en sanningsenlig slutsats. Vidare kan det vara mer givande att applicera teorier om 
färg och förhandsmässig bearbetning inom vissa delar av applikationen med avisikt att 
utröna var diverse element hamnar i hierarkin.  
 
 
5.7.2 Färg, form och förhandsmässig bearbetning: Tinder 
 
Tinders gränssnitt har ett genomgående vitt färgtema med många kulörta inslag. Som 
tidigare nämnt brukar den vita färgen i västvärlden associeras till perfektion, ljus och 
renhet samtidigt som det finns stora kulturella skillnader till hur vitt associeras. Kontraster 
är enligt Meirelles (2006) ett effektivt medel att accentuera viss information. Detta är 
något som återfinns i Tinders utformning och färgval väldigt frekvent tack vare den vita 
bakgrunden.  
 
Ware (2013) benämner de element som stör bearbetningen av ett annat element som 
distraktioner. Vid röriga gränssnitt kan det sålunda bli svårt för ögonen att avgöra vilket 
element som är mest relevant. Detta är en problematik som återfinns på figur 10. Vi kan 
urskilja ett rörigt gränssnitt med en rad olika element med olika perceptionsmässiga 
värden, allt från färg och form till storlek. Här kan vi återgå 
till Soegaards (2019) teori om att den mest relevanta 
informationen är positionerad högst upp på gränssnittet. 
Även storlek på elementet är en relevant faktor till huruvida 
accentuerat ett element är menat att vara. Tinder accentuerar 
färgmässigt de användare som har gett nyttjaren av  
 
applikationen en superlike på så vis att när denne användare  
visas för nyttjaren accentueras denna med en blå markering  
runt sin bild (figur 14). Detta för att förtydliga för nyttjaren att personen i fråga har visat 
ett särskilt intresse för denne. Därmed kan nyttjaren av applikationen stanna upp i sitt 

Figur 13. 
Läsmönster på 
användarprofil, 
profilbild 2 
(Tinder).  

Figur 14. 
Användare som 
givit en Superlike 
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svepande och ta en extra titt på användaren i fråga. Detta för att emfasera de användare 
som visat ett intresse, likväl som Grindr som accentuerar de användare som har skickat 
nyttjaren ett meddelande.  
 
Vidare menar Ware (2013) att rörelse är en annan viktig aspekt som blir förhandsmässigt 
bearbetad av den mänskliga hjärnan. Rörelse är möjligt att applicera i Tinders gränssnitt 
på så vis att användarna själva har möjlighet att ladda upp en GIF som profilbild. En GIF 
kan beskrivas som en bild med rörelse, som en filmuppspelning på endast några sekunder 
som loopar en och samma rörelse. Vid presentation av en GIF kan nyttjaren av 
applikationen enligt Wares (2013) teori stanna upp en längre tid för att uppfatta det som 
händer i bilden. Därmed kan användarna själva påverka huruvida mycket uppmärksamhet 
just deras profiler ska dra till sig. 
 
Även inom den nedre menyraden (figur 14) kan det återfinnas många aspekter kring 
förhandsmässig bearbetning, som färg och form då de olika symbolerna erhåller varsin 
tydlig kulör samt specifik form. Som tidigare nämnts menar Ware (2013, s. 157) att 
mycket handlar om uppmärksamhet från betraktarens sida men även hur distinkt effekten 
är i sig samt kontexten i fråga. Huruvida effekten inom den givna situationen är ensam i 
sitt slag är även detta en relevant aspekt. En örn är lätt att urskilja i en himmel med duvor 
men örnen kommer snabbt tappa åskådarens uppmärksamhet om det är ett blandat klientel 
av andra fåglar som flyger tillsammans med den. Givetvis är elementen inom menyraden 
linjerade för att användaren ska förstå att de alla inkluderas i själva navigationssystemet, 
dock resulterar detta sålunda till att de färgmässiga samt formmässiga effekterna slår ut 
varandra.  

Vidare kan informationsknappen ses som tämligen subtil för att ha 
en sådan stor relevans som interaktionsaspekt. Den vita färgen, den 
högercentrerade placeringen samt dess bristande storlek resulterar i 
att den inte blir så iögonfallande som kanske hade varit önskvärt 
utifrån ett användarperspektiv. I vissa situationer, som till exempel 
de fall då den färgmässigt smälter ihop med användarens profilbild, 
blir den lätt att missa. Detta är en fråga om kontrast.  

Figur 15 visualiserar hur Tinders meddelandefunktion är uppbyggd. 
Likt Grindr’s meddelandefunktion accentueras även här skicka-
knappen. Nedanför textrutan är det möjligt att urskilja fyra olika 
typer av symboler. Den blåa symbolen till vänster är en funktion där 
användaren har möjlighet att direkt länka olika sociala medier till 
användaren som nyttjaren av applikationen skriver med. Dessa 
medier inkluderar Facebook, KakaoTalk, Line, Kik, WeChat, VK 
samt WhatsApp. Den gröna symbolen som följer ger nyttjaren av applikationen möjlighet 
att länka till Snapchat och använda så kallade Bitmojis (figurer som användaren har 
möjlighet att personligen designa för att till exempel efterlikna individen själv). Dessa 
figurer kan sedan skickas som bland annat reaktioner till det användaren i fråga har 
skrivit. Den tredje symbolen är en GIF-funktion. Den gröna ton-symbolen ger användaren 
möjlighet att skicka låtar från Spotify. Denna funktion ger bland annat förslag på populära 
låtar men erbjuder även användaren möjligheten att själv söka på valfri låt. Dessa 
symboler behöver inte aktiveras för att bli accentuerade av applikationen utan har 
konstant en form samt färg som sticker ut från det övriga gränssnittet. GIF-funktionen har 
dock en färg vilken mer eller mindre smälter in med bakgrunden. Här accentueras med 
andra ord inte symbolens färg utan det är i detta fall en fråga om en avvikande form som 
sticker ut från designen.  

Figur 15. 
Meddelandefunktion på 
Tinder 
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Som tidigare nämnts är anslutning kring elementen en faktor då element som placeras 
nära varandra kan ge en förnimmelse av att dessa hör ihop med varandra, vilket är tydligt 
vid anblick av Tinders meddelandefunktionsymboler.  

 
 
5.8 Tinder och identitet  
Att applicera samma kategoriseringssystem på både Grindr och Tinder var i analysen 
problematiskt på grund av dem olika profilinställningarna. Här försvann kategorin 
sexualliv då det inte finns någon aspekt inom Tinder som faller in i det temat. Vidare 
återstod tre kategorier där de flesta aspekterna föll i identitets-kategorin. Spotify-
inställningarna hamnade även de inom identitet då de beskriver musiksmak och på så vis 
intressen. Typ av förhållande finns till skillnad från Grindr inte tillgängligt att välja utan 
enbart val av vilket kön som önskas visa av andra användare. Här är det möjligt att välja 
kvinna, man eller både och. Dock är detta ingen synlig profilinställning för andra 
användare i fråga utan fungerar per automatik på så vis att användaren enbart visar samt 
visas för heterosexuella samt bisexuella män om denne är en heterosexuell eller bisexuell 
kvinna etcetera. På Tinder är den enda utseendecentrerade aspekten den eller de 
profilbilder användaren väljer att ladda upp. Identitetsaspekterna på Tinder är på så vis 
tydliga och lätta för användaren att tolka. Här handlar mycket av hur användaren 
identifierar sig om identitetsaspekter såsom musiksmak, utbildning samt arbete.  

 

 

Övrigt Identitet Utseende 
Sociala medier Namn Bild (max 9) 
Bostadsort Ålder  
 Könstillhörighet 

 Presentation (max 
500 tecken) 

 Skola/Arbete 
 Spotify 

 

 

Vidare är inte underkategorierna för dessa särskilt omfattande, till skillnad på de som vi 
kan se på Grindrs kategorier och en relevant skillnad här är omfattningen på kategorin 
könstillhörighet. Detta kan ses som problematiskt ur ett politiskt perspektiv, då människor 
med andra könstillhörigheter än man eller kvinna blir uteslutna och på så vis 
diskriminerade. Könstillhörighet är en oerhört relevant aspekt för många människor med 
avseende på självidentifiering. Inskränks människors möjlighet att identifiera sina kön 
försvårar detta åtagandet att presentera en sanningsenlig självbild. Bristande verktyg för 
självpresentation kan komma till att resultera till en snedvridning av människors 
identiteter och sålunda mindre valida användarprofiler. Vidare är idealisering ett begrepp 
Goffman (1959) använder för att benämna det fenomen när människor förskönar sig 
själva inför andras ögon. Detta genom att undanhålla information som individen inte anser 
vara önskvärd samtidigt som att andra, mer önskvärda delar framhävs. Idealisering 
tillämpas oavsett vilket mål individen har med den sociala interaktionen då människor 
alltid har för avsikt att påverka hur andra uppfattar denne. Den drivande motivationen 

Tabell 10. Kategorisering av 
profilinställningar, Tinder.  
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kring de roller människor tar sig an är oftast att de vill bli uppfattade som bättre, mer 
underhållande eller mer spännande som individer. Utifrån detta är det möjligt att 
användare snedvrider den information som de utelämnar i syfte att skapa en beskrivande 
profil. Som diskuterades i tidigare kapitel säljer sig singlar som produkter i 
dejtingmarknaden, därmed har de en önskan om att måla upp den perfekta 
produktbeskrivningen för att attrahera dem mest attraktiva singlarna.   På Tinder kan detta 
handla om att ladda upp modifierade bilder som inte ger en ärlig bild av användarens 
utseende, ljuga om utbildning och arbete samt andra aspekter som kan beskrivas i den 
egenskrivna presentationen. Väljer personen i fråga att dela sina mest lyssnade artister på 
Spotify är detta svårt att påverka då denna algoritm tar de artister användaren lyssnar på 
mest frekvent och gör en sammanställning av dessa. Därmed kan inte användaren influera 
dessa resultat direkt. Vidare blir bilden av användarens musiksmak en mer sanningsenlig 
bild, om såvida inte användaren väljer att lyssna på andra artister som inte stämmer in på 
hens egentliga musiksmak enbart för att skapa en annan bild av sig själv och sina 
preferenser.  

Underkategorier för samtliga profilinställningar: 

Könstillhörighet 
Man  
Kvinna  
 
Sociala medier 
Instagram 

Spotify 
Spotify anthem  
Toppartister på Spotify  
 
 
 

Utbildning 
Skola 
 
Arbete 
Arbetsplats 
Yrkesroll 

 
 

5.9 Skillnader och likheter mellan Grindr och Tinder 
I min analys har jag kommit att finna en rad likheter samt olikheter mellan dessa till synes 
olika applikationer. Inledningsvis varierar Tinder och Grindr i sina målgrupper där Tinder 
besitter en mer mångfasetterad målgrupp då de inkluderar alla sexuella läggningar på ett 
sätt som Grindr inte gör. Även uppmuntrade relationer är en aspekt som varierar mellan 
de två plattformarna där Tinder har blandade motiv kring användningen hos sina 
användare. Vidare är den generella uppfattningen om Grindr att den främst uppmuntrar 
sexuella möten. 

En tydlig likhet som återfinns i applikationerna är prioriteringen av användarnas 
profilbilder. Slutsatsen som kan dras utifrån detta hieratiska val från båda 
applikationernas sidor är att utseende är den mest relevanta aspekten på den här typen av 
dejtingplattformar. Utan direkt attraktion är det sällan personer vill ge en potentiell 
partner en chans, speciellt i vårt digitaliserade samhälle där valen är otaliga. Utan 
omedelbar attraktion kommer användaren med största sannolikhet inte läsa användarens 
profil eller sätta sig in i vad det kan komma att vara för person på andra sätt. Människor 
är visuella varelser som många gånger lägger sitt huvudsakliga fokus på utseende hos 
andra människor, åtminstone vid första anblick. Detta är något som båda företagen är väl 
medvetna om. Dock finner vi en skillnad när det kommer till presentationen av 
profilbilder mellan de två applikationerna där det på Grindr inte är obligatoriskt att ladda 
upp en profilbild. På Tinder å andra sidan måste användaren ladda upp minst en vid 
registrering för att kunna skapa ett konto. Detta är ett mönster som är tydligt kring andra 
profilinställningar. På Grindr är det ej obligatoriska steg för användarna att lämna ut namn 
eller ålder, dock är även dessa ofrånkomliga åtgärder på Tinder. Utifrån detta kan en 
aspekt om diskretion dras. Många användare på Grindr har ingen bild eller enbart bild på 
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sin kropp och har även benämnt sig själva som ”discreet” i tribes-kategorin. Inom queer-
världen kan det hända att diskretion är en mer relevant aspekt eftersom inte alla människor 
vill eller kan vara öppna med sina sexuella läggningar. Detta är något som Grindr med 
sina lösa krav om identifikation tar hänsyn till. På Tinder krävs det i högre omfattning att 
användarna kan identifiera sig, möjligtvis för att skapa ett mer seriöst och trovärdigt 
klimat på applikationen. Även färgval och andra formmässiga element kan antyda på att 
det finns något mystiskt och lite hemligt med Grindr. De mörka tonerna ger en känsla av 
diskretion samtidigt som Tinder ger en något muntrare utstrålning med sitt vita gränssnitt 
och kulörta element.  

Andra element som blev högt prioriterade på samtliga applikationer var namn och ålder. 
Detta för att ålder är en relevant aspekt vid sökandet av en partner och namn är något av 
det nödvändigaste i en självpresentation. I verkliga livet är det oftast namnet vi använder 
för att presentera oss själva, därmed är en snabb presentation av användarens namn en 
naturlig del i profilen.  

Funktionsmässigt ser vi hur båda applikationerna många gånger prioriterar användare 
som tidigare har visat ett intresse för nyttjaren av applikationen i fråga. På Tinder handlar 
detta om emfaseringen av de användare som givit nyttjaren en superlike. På Grindr visas 
tydligt den individ som skickat meddelande till nyttjaren på översikten av användare. 
Superlike är sålunda ett effektivt medel för att visa intresse för en annan användare. Detta 
kan liknas med tap-funktionen som återfinns på Grindr, där nyttjaren av applikationen får 
en notis om en annan användare skickar en ”tap”. Tap är sålunda även detta ett effektivt 
medel att visa intresse för en annan person. Dock är det möjligt att denna funktion kan 
komma att uppfattas som oengagerad och lättjefull. En tap innefattar enbart ett snabbt 
slag på mobilens display och kräver på så vis minimal ansträngning. Kanske är det så att 
det är mer gångbart att skicka ett meddelande som faktiskt är mer personligt och kräver 
ett större engagemang från användarens sida. Detta kan sålunda även appliceras på 
Tinders superlike, samtidigt har denna funktion inte samma lättsamma känsla då en 
person på Tinder inte kan kontakta en annan användare såvida de inte har matchat. 
Skickas en superlike får nyttjaren av applikationen det direkt befogat att användaren har 
”likeat” denne och sålunda ligger då bollen hos nyttjaren. Vid vanliga ”likes” har inte den 
ena parten möjlighet att veta om den presenterade profilen har swipat höger eller vänster. 

Queer-aspekten blir tydlig på Grindr med avseende på många profilinställningar. Inte 
minst könstillhörighet är en väsentlig del i denna aspekt, där Grindr ger sina användare 
tolv olika könstillhörigheter till förfogande. Trots deras påstådda målgrupp kan även de 
människor som identifierar sig som cis-kvinnor och cis-män använda applikationen 
utifrån att de har möjlighet att definiera sina könstillhörigheter. Tinder är inte lika tolerant 
mot människor med varierande könstillhörigheter på så vis att det enbart går att identifiera 
sig som antingen kvinna eller man. Detta utesluter sålunda en stor del av samhället, såsom 
icke-binära. Sammanfattningsvis leder detta till en risk för en bristfällig självpresentation 
hos samtliga användare. Visserligen finns det möjlighet att ge en ytterligare beskrivning 
av sig själv i den egenskrivna presentationen, dock finns det då ingen möjlighet för 
användare att sortera andra användare efter könstillhörighet då själva algoritmen i 
applikationen sorterar alla som antingen man eller kvinna. Problematiken som kan 
återfinnas inom Grindrs identitetsaspekter är bland annat huruvida målgruppen är 
medveten om vad alla benämningar innebär och hur dessa ska tolkas, som till exempel 
identiteter inom tribes. Kanske är det så som Suchman (2007) talar om, att människor i 
ett samhälle delar en uppsättning verktyg och förväntningar. Därmed kanske de 
kommunikativa resurserna inom queer-communitien är en allmän vetskap för dem 
människor som känner sig inkluderade i denna. 
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Grindr besitter funktioner som gör det möjligt för alla användare att kontakta varandra då 
det inte finns några krav om att ha matchat eller dylikt för att ha möjlighet att skriva till 
en person. På Tinder måste det finnas ett ömsesidigt intresse för att en kontakt ska kunna 
uppstå. Detta på gott och ont. Å ena sidan är man som användare säker på att enbart bli 
kontaktad av personer som man själv uttryckt ett intresse för. Dock kan denna typ av 
funktion också väldigt begränsande i det avseende att det blir oerhört utseendefokuserat. 
I vissa fall kanske användaren hade funnit ett intresse hos motparten om denne hade 
skrivit ett intressant meddelande eller dylikt. För övrigt är meddelandefunktionerna på 
applikationerna snarlika på det sätt att det finns möjlighet för användarna att skicka bilder, 
textmeddelanden samt GIF-bilder. Dock har Grindr en funktion som tidigare nämnts där 
användarna har möjlighet att spara meddelanden som mallar och på så vis kan de skicka 
samma meddelande till flera personer utan att behöva skriva om det. Detta kan återigen 
bero på Grindrs sexuella atmosfär, här ska inte möten vara personliga med djupa 
konversationer utan gå snabbt då båda parterna är överens om att de inte söker en 
själsfrände utan enbart ett äventyr för kvällen.  

Vid val om vilka eller vilken typ av användare som ska visas ger inte Tinder någon större 
möjlighet till sina användare att modifiera detta. De filter som kan appliceras på Tinders 
användarsökningar är ålder, kön samt distans. Till skillnad så har Grindr en rad med olika 
filter som är möjliga att applicera för den som är mer selektiv i vilka användare som visas. 
Dessa inkluderar allt från sexuella preferenser, etnicitet till utseendeaspekter. 
Sammanfattningsvis kan man se klara skillnader men även många likheter inom 
applikationerna. Detta kan bero på allmänna preferenser oberoende på målgrupp, som till 
exempel den utseendemässiga faktorn. Samtidigt går det inte att förneka att Grindr har ett 
mer sexuellt klimat än Tinder på grund av det faktum att applikationens huvudsakliga 
syfte är att finna sexuella kontakter på ett diskret och effektivt sätt. Tydligt är detta i 
skillnader kring applikationernas profilinställningar där Grindr är väldigt sexuellt samt 
utseendeorienterat samtidigt som Tinder inte erhåller några sexuella aspekter och inte 
heller några utseendemässiga faktorer förutom användarens profilbild. Kanske finns 
möjligheten  att beskriva sitt eget utseende med text i större utsträckning på Grindr i syfte 
att applikationens användare inte ska känna något tvång till att ladda upp en profilbild 
och på så vis lämna ut sig själva. Det finns sålunda inget behov för en sådan funktion på 
Tinder då företaget i större utsträckning uppmuntrar sina användare att lämna ut mer 
personlig information om sig själva. Detta inkluderar allt från arbete till bostadsort men 
det finns även möjligheter att koppla sina sociala medier till applikationen och sålunda ge 
andra användare en inblick i de mer privata delarna av ens liv.  

Med avseende på mänsklig perception och hur applikationerna tar hänsyn till denna är 
det tydligt att  den hierarki som Soegaard (2019) belyser, att hur designerns i regel alltid 
försöker presentera den främst prioriterade informationen högst upp och att följande 
information hamnar i en rangordning uppifrån och ned beroende på relevans. Även en 
konsekvent vänstercentrering gick att urskilja i båda applikationerna.  

 

 

 

 



 49 

6. Slutsatser och slutdiskussion 
Grindr och Tinder är vår tids största dejtingapplikationer. Tinder har ett blandat klientel 
med en målgrupp från 18 till 50 år. Grindr vänder sig till queer-världen med en 
huvudsaklig målgrupp som främst inkluderar homosexuella män. Båda applikationerna 
har en allmän uppfattning om sig att främst uppmuntra direkta, sexuella möten, eller 
hookups som det även kallas. Trots denna generella bild av plattformarna påvisade 
Dredge (2015) i sin interna undersökning att 80 % använder Tinder för att finna ett 
långsiktigt förhållande . Detta indikerar på en missuppfattning kring motiven inom Tinder 
och att det många gånger finns varierande agendor kring användningen av applikationen. 
Med avseende på Grindr finns det många aspekter som hänvisar användarna till en mer 
sexualiserad atmosfär. Detta med bland annat information om användarnas sexuella 
preferenser samt sexuella hälsa, möjlighet att fylla i huruvida de söker en snabb sexuell 
kontakt samt vill ta emot bilder med sexuellt innehåll. Även närhetsaspekten i geografisk 
bemärkelse är en indikation på att användarna här inte söker kärleken, utan ett snabbt och 
lättsamt möte som passerar lika fort som det kom.  

a) Vilken information om användarna emfaseras av applikationernas 
informationshierarkier samt visuella hierarkier?  
-Vilka slutsatser om vilken information som är mest relevant för företaget att 
presentera om användare för nyttjare av applikationerna kan dras utifrån detta? 

Ett tydligt fokus inom både Grindr och Tinder är den utseendemässiga faktorn, vilket 
möjligtvis inte är helt chockerande. Användarnas profilbilder ligger i allra högsta grad 
inom det främsta blickfånget på applikationerna och bidrar sålunda till ett tämligen 
utseendefokuserat klimat på dessa plattformar. Inte sällan tar profilbilderna upp i stort sett 
hela skärmutrymmet och många gånger resulterar detta till att användarna tvingas 
navigera sig genom swipe- och tap-interaktionstekniker i syfte för att presentera 
ytterligare information om andra användare. Som tidigare nämnts  ämnar designerns i 
regel alltid  att presentera den främst prioriterade informationen högst upp på gränssnittet 
och att följande information hamnar i en rangordning uppifrån och ned beroende på dess 
relevans. Gemensamt för de båda applikationerna är att även namn, ålder och i viss mån 
presentation ligger i det centrala synfältet, utan att användarna behöver navigera sig till 
informationen. Vidare har Grindr mycket utseendefokuserad information som är möjlig 
att presentera, dock visas den sällan utan aktiv navigering. Högst prioriterat här är bild, 
namn, ålder, avstånd samt presentation. Vidare ligger utseendemässiga faktorer i mitten 
av informationshierarkin och längst ned återfinns information om könstillhörighet, 
relationer, sexualliv samt sexuell hälsa. Om det finns någon direkt tanke bakom ordningen 
på dessa underkategorier är en tvetydig historia som kan vara svår att sätta fingret på. I 
varje fall kan ett mönster urskiljas på både Tinder och Grindr där utseende, ålder, namn, 
presentation samt avstånd är relevanta faktorer för användarpresentation. 

Människan är en visuell varelse och har många gånger ett behov av att se om det finns 
någon form av utseendemässig attraktion mellan denne och en potentiell partner, vilket 
är slutsatsen som kan dras från det utseendecentrerade klimat som återfinns på 
applikationerna. Även ålder är en central faktor när personer söker en partner, därmed 
fokus på denna aspekt. Faktum är att både ålder och utseende kan vara väsentliga faktorer 
oberoende på vilken typ av relation en människa söker, vare sig om det handlar om en 
fling, hookup eller ett seriöst förhållande. Andra aspekter, såsom personlighet, 
erfarenheter, intressen och värderingar kan många gånger vara något som inte är så 
relevant såvida inte personen i fråga söker en långvarig relation, där människors 
karaktärer i slutändan blir det mest centrala då utseende är något flyktigt som med årens 
gång alltid falnar.   
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Vid sexuella möten är det utseendeaspekten som ligger i fokus, likaså inom andra typer 
av relationer.  

Beträffande Tinder så finns det ett behov av att navigera genom profilbilder för att visa 
ytterligare information, alternativt göra en ”uppåtswipning” för att visa andra 
presentationselement. Som tidigare nämnts är även här utseende och ålder relevanta 
faktorer. Även användarpresentationen ligger i fokus. Dock kan vi se ett tydligt mönster 
där Tinder i högsta grad fokuserar på social media, likt Spotify och Instagram som 
presentationsmedel. Spotify är den av plattformarna som ligger högst i hierarkin. Här är 
det möjligt att få information om användarens valda favoritlåt, eller anthem, samt 
toppartister på Spotify. Navigerar nyttjaren av applikationen till den andra profilbilden på 
en  användarprofil visas där namnet på den valda låten samt artistens albumbild. För att 
se de senaste bilderna på Instagram krävs det att användaren navigerar till profilbild tre, 
alternativt swipar uppåt för en översikt av all information. Även där presenteras 
Instagram-informationen längst ned i hierarkin. Slutsatsen av detta hierarkiska designval 
från Tinders perspektiv kan grunda sig i det redan bildfixerade gränssnittet på 
applikationen, då profilbilderna ligger i ett sådant stort fokus. Att lägga Instagrambilder 
högre i hierarkin kanske hade bidragit till ett för stort bildfokus. Spotifyaspekten tillför 
sålunda ett större identitetsfokus då användarna har möjlighet att identifiera sig själva via 
musiksmak, mer om detta senare i kapitlet. Dock om detta är ett aktivt val med någon 
form av baktanke från Tinders sida är något som här enbart kan spekuleras kring, såvida 
vi inte frågar grundarna själva.  

 

b) Hur kan användare av respektive applikationer presentera sig själva med hjälp 
av dem givna profilinställningarna?  
-Hur påverkar detta framställningen av användarnas identitet? 
 

På Grindr finns det ett antal olika profilinställningar med fokus på användarpresentation. 
I kategoriseringsmodellen gjordes det aktiva valet att ha med ”sexualliv” som en av 
kategorierna där applikationernas information delades in, detta på grund av förutfattade 
meningar kring det sexualfokuserade klimatet på dessa plattformar. Grindr har många 
gånger definierats som en hookup-applikation, därmed är det kanske inte förvånade att 
många av de profilinställningar som återfinns är utseende- samt sexuellt centrerade. Här 
återfinns även presentationsmedel som bland annat längd, vikt och kroppstyp, med andra 
ord aspekteter som helt fokuserar på användarnas utseenden. Inte heller detta är något 
avvikande med tanke på applikationens syfte. Om det sexuella- samt utseendefokuserade 
klimatet på Grindr är en fördomsmässigt val av utformarna på grund av det faktum att det 
just är homosexuella män som använder applikationen är en fråga för sig. Vidare om detta 
är en norm för dejtingapplikationer utformade för homosexuella män kan enbart fastslås 
vid ytterligare studier av liknande applikationer. Det kan också vara så att detta är just en 
hookup-applikation, utformad just i detta syfte utan påverkande faktorer såsom normer 
och fördomar. 

Som nämndes tidigare i kapitlet återfinns ett stort bildfokus, både på Grindr och Tinder. 
Dock är det inte obligatoriskt för användarna att på Grindr ladda upp någon profilbild. 
Faktum är att det mer sällan än ofta är tvunget att ange någon typ av information på 
Grindr. Som diskuterades under rubriken Skillnader och likheter mellan Tinder och 
Grindr kan denna lättsamhet kring obligatorisk information handla om det faktum att det 
finns homosexuella män som känner ett behov av att vara anonyma i sin sexualitet. Detta 
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kan komma att bero på kulturella, religiösa eller sociala aspekter och är något Grindr tar 
hänsyn till i in anonymvänliga utformning.  

Tribes är en identitetsaspekt som i sin tur är tvetydig och ej vidare konsekvent. Här 
återfinns aspekter som inkluderar allt från sexuella preferenser, sexuell hälsa, utseende, 
intressen samt könstillhörighet. Trans är ett av alternativen som kan nyttjas inom tribes-
kategorin. Huruvida en transsexuell man ska identifiera sig som just trans, eller välja 
andra alternativ som bear, geek, jock etcetetra är enbart upp till individen i fråga. Vidare 
kan det diskuteras varför kategorin trans kan återfinnas inom tribes, när användaren 
samtidigt har möjlighet att definiera sin könstillhörighet i en helt annan kategori. Detta 
riskerar att tolkas som en uteslutande faktor inom tribes, och frågor kring jämlikhet på 
denna typ av applikation uppstår. Det ger skenet av att en transsexuell man inte har 
möjlighet att identifiera sig som något annat än just inom sin könstillhörighet, trots det 
faktum att de andra underkategorierna inom tribes inte definierar någon specifik 
könstillhörighet eller biologiskt kön. I sin tur kan paralleller dras utifrån detta till frågor 
om jämlikhet, könsmässig uteslutning samt transfobi. Även fast detta säkerligen inte är 
något Grindr i sin tur har haft i åtanke eller gjort medvetet, då andra strukturer i deras 
applikationsutformning tyder på en vilja att inkludera och få sina användare att känna sig 
bekväma, kan detta faktum ge en felaktig bild av applikationen.  

Tinder har mycket skiljaktiga profilinställningar utifrån ett identitetsperspektiv än vad 
som återfinns på Grindr.  Applikationen är sålunda avsevärt mer identitetscentrerad och 
har i sin tur inte samma sexualiserade eller utseendefokuserade klimat som användarna 
kan komma att möta på Grindr. Detta kan urskiljas genom de identitetsfaktorer som finns 
att tillgå på applikationen. Visserligen ligger faktorer såsom användares profilbilder i 
huvudfokus, dock är detta också den enda utseenderelaterade faktorn inom Tinder. Vidare 
kan användarna identifiera sig själva genom ålder, namn, egen presentation, sociala 
medier (Instagram och Spotify), arbete, yrkesroll och/eller skola samt utbildning. Detta 
kan komma till att den personliga aspekten inom Tinder blir mer tydlig än på Grindr. 
Dock kan användarna på båda applikationerna ge en personlig presentation genom 
textfunktionen vid profilinställningarnas biografiaspekt. Tinder ger sina användare 500 
tecken till förfogande samtidigt som Grindr enbart erbjuder 250 tecken. Kan detta bero 
på att Grindr har ett större sexuellt- samt utseendefokus kan diskuteras, dock är det tydligt 
att Tinder lägger större fokus på identitet än vad Grindr gör inom denna aspekt. De sociala 
medium som Tinder lägger fokus på är som nämns ovan Spotify och Instagram där 
Spotify ligger i huvudfokus. Utifrån detta kan identitetsaspekter utifrån musikval dras. 
Tinder ligger stort fokus på användares musiksmak och trots att detta inte är en 
obligatorisk faktor att fylla i finns det möjlighet att definiera Spotify-aspekter utan att ha 
en konto på plattformen. Musik är sålunda en central del i identifiering på Tinder. Väljer 
användaren att visa toppartister på Spotify är detta något som är svårt att påverka, såvida 
inte användaren väljer att aktivt lyssna på artister som hen passar dennes självbild. Detta 
kan relateras till Goffmans (2009) teori om idealisering där människan framställer sig likt 
den bild som är mest önskvärd enligt individens egen mening. 

Vidare kan Tinders könstillhörighetsaspekt diskuteras då den enbart innefattar man och 
kvinna. Detta utesluter de människor som identifierar sig som till exempel icke-binära 
och är även detta en fråga och jämlikhet. I tidigare kapitel diskuteras det hur 
könstillhörighet för många är en oerhört relevant aspekt inom ett identitetsperspektiv, 
vilket är något som Tinder verkar helt ta avstånd från. 
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c) Hur skiljer sig dejtingapplikationerna i funktioner och presenterat innehåll 
beroende på målgrupp samt vilken typ av relation som uppmuntras av företaget?  

Av diskussionerna som förts i tidigare kapitel kan en tydlig bild av utseendecentrering 
urskiljas i de båda applikationerna. Likväl är ålder, egenskriven presentation och avstånd 
relevanta faktorer som återfinns i både Grindr och Tinder. Samtidigt är det ett faktum att 
dessa applikationer har skilda målgrupper samt syften. Tidigare studier har visat att 
användare på Tinder i större omfattning söker ett seriöst förhållande samtidigt som 
Grindr’s användare söker sexuella kontakter. Trots det faktum att homosexuella män är 
en del av målgruppen på Tinder är de inte en del av den primära målgruppen som på 
Grindr. På Grindr återfinns profilinställningar med sexuellt- och utseendebaserat fokus. 
På Tinder är detta inte lika centralt, och det kan ha att göra med den avsevärt mycket 
bredare målgruppen. Här läggs istället fokus på allmänna aspekter såsom sociala medier.  

Inom Grindr återfinns en större diskretionsaspekt än på Tinder, förmodligen på grund av 
det faktum att främst heterosexuella människor använder den här applikationen. På Grindr 
är sällan någon form av information obligatorisk att ange samtidigt som Tinder begär den 
mesta informationen från användaren.  

Filter är även detta en aspekt som skiljer applikationerna ifrån varandra. På Grindr kan 
användaren välja från ett urval av filter för att finna just den partner personen i fråga 
söker. Detta kan inkludera allt från utseende, kön och sexuella preferenser. På Tinder har 
användaren enbart möjlighet att filtrera efter kön, ålder samt avstånd. Det faktum att det 
krävs en gemensam matchning på Tinder för att användarna ska kunna ta kontakt med 
varandra kan påvisa en större ytlighet än Grindr där användare kan skicka meddelanden 
till varandra utan förbehåll. Detta kan komma att resultera till att nyttjaren av 
applikationen ger dem användare som hen kanske innan inte hade kunnat tänka sig, en 
chans beroende på vad de skriver i meddelandet.  

Båda applikationerna kan vara restriktiva i sin identifieringsaspekt. Tinder på så vis att 
de enbart erbjuder två könstillhörigheter och Grindr på så vis att de inkluderar trans i 
tribeskategorin. Detta utesluter många människor samtidigt som det ger applikationerna 
en bild av att inte vara inkluderande. Dessa är båda val som plattformarna borde komma 
att se över i framtiden utifrån ett jämlikhetsperspektiv.  

Sammanfattningsvis söker människor i största allmänhet den ultimata partnern, oavsett 
vad motiven bakom detta är. Bauman (2008) belyser att det vi konsumerar och inte 
konsumerar speglar vår identitet, likt talspråket ”du blir vad du köper”. Detta kan komma 
att appliceras på människor då vi är produkter på dejtingmarknaden. Vår potentiella 
partner blir sålunda en förlängning av dem vi är och likt Goffmans (2009) teori ämnar 
människan alltid att vara den bästa versionen av sig själv (trots att hon inte alltid lyckas). 
Oberoende på om vi söker vår själsfrände eller ett snabbt sexuellt möte som  kan 
förträngas dagen efter, har vi diverse krav på hur den kommande partnern ska vara. Detta 
inkluderar aspekter inom alltifrån utseende, arbete, social klass och utseende. Grindr och 
Tinder är som tidigare nämnt vår tids största applikationer inom dejting och anledningen 
till detta är inte slumpartad. Företagen besitter en stor kunskap om sina målgrupper och 
om vad de söker i dejtingdjungeln. De har med största finess funnit den information och 
de funktioner som underlättar för användare att finna det de söker. Visst kan vi finna 
brister i båda applikationernas utformning, både när det kommer till gränssnitt och hur 
identiteter målas upp. Dock uppdateras och modifieras dessa plattformar kontinuerligt 
och kanske möter de sina användares behov ytterligare varje gång. En sak kan vi nog vara 
säkra på, och det är att folk inte kommer att sluta swipa och tapa inom den närmaste tiden.  
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6.2 Studiens bidrag 
 

Min förhoppning är att denna studie ska kunna bidra till forskning inom 
informationshierarkier, identitet på webben samt mänsklig perception. På grund av den 
bristfälliga forskningen som finns inom dejtingapplikationers gränssnitt vill jag med 
denna artikel inspirera och öka intresset kring ämnet i fråga. Med kunskap om vår egen 
perceptionsförmåga kan vi lättare förstå företags avsikter med sina produkters 
utformningsval och även själva applicera dessa i egna designkontexter. Kunskap om 
strukturer samt brister kring design kan även öka utvecklingen till ett mer jämlikt 
webbklimat. Väsentligt är att vi som användare lär oss ställa krav på utformare och inte 
tillåta någon form av diskriminering, varken med avseende på sexuell läggning, kön eller 
i detta fall könstillhörighet. Förstår användare varför design ser ut som den gör kan de 
lättare se den med kritiska ögon och ifrågasätta företagens motiv vilket är en relevant del 
i en jämlik utveckling. Uteslutande av specifika grupper bör aldrig ses med en överseende 
blick, oavsett om det är avsiktlig eller ej.  

6.3 Vidare forskning 

En önskan och tro hos mig är att denna studie ska komma att öppna upp för diskussion 
samt vidare forskning kring dejtingapplikationer som fenomen och gränssnittdesignen 
inom dessa. Även brister inom identitetsfaktorer inom applikationer som Tinder och 
Grindr är en intressant och relevant aspekt att fördjupa sig inom. Kommande 
forskningsstudier inom den här sortens informationsarkitektur hade potentiellt kunnat 
fokusera på andra applikationer för att utröna vilka mönster som kan återfinnas inom den 
här typen av plattformar, både när det kommer till självrepresentation och självbild men 
även hierarkiska strukturer. En ytterligare relevant aspekt för kommande forskning hade 
potentiellt varit huruvida applikationerna följer riktlinjer för designaspekter och 
visualiseringar. Kan man finna något mönster i avseende på popularitet av 
applikationerna beroende på hur väl de följer vissa designaspekter? Är detta en väsentlig 
del för hur användare finner applikationen tillfredsställande att använda? Även 
tillgänglighet på dejtingapplikationer beträffande människor med grav synnedsättning 
hade varit en spännande och väsentlig aspekt.  Hur förhåller sig människor som använder 
sig av skärmuppläsare till det utseendefokus som återfinns på dejtingapplikationer? Detta 
är en relevant fråga om jämlikhet samt tillgänglighet inom digitala medel, vilket är något 
som hela tiden har ett behov av att utvecklas då tekniken ständigt bör sträva efter en större 
tillgänglighet och ett mindre digitalt utanförskap.  
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