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Abstract 

The technological development has increased in pace during the recent decades and has as a 

result in many ways changed society fundamentally, including the way we date. Above all, it 

is the app Tinder that has increased explosively in recent years and has a continued increase in 

active members. This study examines how individuals experience their use of the app Tinder. 

The aim of this study is to contribute to an increased understanding of Tinder users’ 

experiences. Central questions are how users of Tinder feel that they present themselves in the 

app and how Tinder meets personal needs. Previous research shows increased use of online 

dating, increased self-confidence in usage and generally a more positive image of others 

through online dating. This study, which is based on qualitative interviews with Tinder users, 

shows that respondents experience limited opportunities to present themselves freely in the 

app. The study also shows that satisfaction of needs via Tinder varies depending on what 

needs exist and that it can be difficult to meet needs because of interchangeability and a lack 

of motivation from the consumer.  
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Sammanfattning  

Den tekniska utvecklingen har under de senaste decennierna ökat i tempo och har som följd 

på många sätt förändrat samhället i grunden, även sättet vi dejtar. Framför allt är det appen 

Tinder som ökat explosionsartat de senaste åren och har en fortsatt ökning av aktiva 

medlemmar. I detta självständiga arbete undersöks hur individer upplever användandet av 

appen Tinder. Syftet är att bidra till ökad förståelse av användandet av appen Tinder. Centrala 

frågor är hur användare av Tinder upplever att de framställer sig själva i appen samt hur 

Tinder uppfyller personliga behov. Tidigare forskning visar på en ökad användning av 

nätdejting, ökat självförtroende av användandet samt generellt en mer positiv bild av andra 

genom nätdejting. Denna studie, som är baserad på kvalitativa intervjuer med Tinder-

användare, visar att respondenterna upplever begränsade möjligheter att framställa sig själva 

fritt i appen. Studiens resultat visar också på att uppfyllelse av personliga behov via Tinder 

varierar beroende på vilka mål som finns samt att det kan vara svårt att uppfylla behoven på 

grund av bland annat utbytbarhet och en avsaknad av motivation från konsumentens sida. 
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1. Inledning  
Den tekniska utvecklingen har under de senaste decennierna ökat i tempo och har som följd 

på många sätt förändrat samhället i grunden. En av de innovationer som haft störst 

förändringskraft är internet. När World Wide Web lanserades i Sverige 1993 var 1,7 % av den 

svenska befolkningen användare, en andel som ökat väsentligt fram till 2010, då var andelen 

internetanvändare istället 91 % (Tekniska Muséet, 2019). 

 

Som en följd av denna utveckling har även möjligheten för människor att nå varandra, oavsett 

var i världen de befinner sig, blivit större med hjälp av sociala medier. En rapport från 

Internetstiftelsen (2018) visar på att 83 % av internetanvändarna i Sverige använder sig av 

sociala medier, 63 % gör det dagligen. Det rör sig bland annat om nätverkssidor som 

Facebook, Instagram och Snapchat, där användare kan hålla kontakt med familj och vänner 

via sina profiler genom att exempelvis publicera statusuppdateringar eller skicka 

meddelanden. Enligt dessa siffror är det alltså rimligt att anta att sociala medier tagit en allt 

större plats i vardagslivet och kommit att påverka sättet människor upprätthåller sina 

relationer.  

 

Den ökade uppkopplingen i samhället har även bidragit till större möjligheter att knyta nya 

kontakter. För många, framför allt unga människor, har även sökandet efter kärlek på många 

sätt förflyttats till internet. Enligt en Sifo-undersökning från 2016 gällande svenskars 

inställning till nätdejting använde sig då cirka en tredjedel av alla personer mellan 15-34 år av 

någon nätdejtingsida (Brohult, L., 2016). Framför allt är det appen Tinder som ökat 

explosionsartat de senaste åren och har en fortsatt ökning av aktiva medlemmar (SvD, 2019). 

 

Tinder är en app där användaren skapar en profil för att presentera sig själv med hjälp av 

bilder och en kort beskrivning. Vissa kriterier ställs in, som exempelvis inom vilket 

åldersspann användaren vill hitta en partner. Sedan kommer de personer som uppfyller dessa 

kriterier upp i ett flöde, där användaren får svepa höger eller vänster på skärmen beroende på 

om den vill ha vidare kontakt med personen eller inte. Att “svepa” innebär alltså i detta 

sammanhang att dra sitt finger över bildskärmen på telefonen för att flytta den andra 

användarens porträtt till höger eller vänster. På samma sätt får andra personer i appen upp 

användarens egen profil och om båda svept höger uppstår en matchning och de får möjlighet 

att chatta med varandra. Den allra första bedömningen som görs av en potentiell framtida 
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partner är enligt vårt sätt att se ytlig och det är även lätt att få fram många olika personers 

profiler på en kort tid. 

 

Intresset för studien väcktes ur tankar kring den sorts bedömningar av andra människor som 

görs av användare i dejtingappen Tinder. Eftersom användandet av appen har ökat under de 

senaste åren är det både intressant och aktuellt att undersöka hur användare själva upplever 

sitt användande av appen. Uppsatsen tar avstamp i teorier om framställandet av jaget samt om 

konsumtionssamhället. Ambitionen är att utifrån dessa få en större förståelse för olika 

individers subjektiva upplevelse av nätdejting via Tinder.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse av användandet av appen Tinder med 

avseende på individens upplevelse av att framställa sig själv i appen, samt hur appen kan 

användas som ett medel för att uppfylla personliga behov. 

 

För att göra detta har följande två frågeställningar utformats: 

1. Hur upplever användare av Tinder att de framställer sig själva i appen? 

2. Hur upplever användarna att appen uppfyller deras behov av nära relationer? 

 

1.2 Begreppsbeskrivning 

Genomgående i denna uppsats kommer begreppen nätdejting och traditionell dejting att 

användas. Med begreppet traditionell dejting menar vi den dejting som sker ansikte mot 

ansikte. Det rör sig alltså om ett fysiskt möte redan från början, till skillnad från nätdejting där 

kommunikationen sker via tekniska medel en tid innan ett eventuellt möte ansikte mot 

ansikte.  

 

1.3 Disposition 

Detta inledande kapitel introducerar läsaren till ämnet samt presenterar syfte och 

frågeställningar. Kapitel 2 tar upp tidigare forskning på studieområdet där tre relevanta 

artiklar valts ut i syfte att ge en sociologisk förförståelse av ämnet. Kapitel 3 behandlar det 
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teoretiska ramverk som använts för uppsatsen. Kapitel 4 redogör för det tillvägagångssätt som 

använts vid genomförandet av studien samt bearbetning av insamlad empiri. I kapitel 5 

analyseras datamaterialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna och huvudsakliga resultat 

läggs fram. Kapitel 6 innehåller dragna slutsatser samt en diskussion kring det utförda arbetet. 

Intervjuguiden finns som bilaga. 
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2. Tidigare forskning 
Det finns tusentals studier inom ämnet nätdejting samt Tinder som fenomen och vi har valt ut 

fyra artiklar som berör relevanta aspekter av nätdejting. Många studier har en psykologisk 

inriktning, vilket inte upplevdes som relevant kopplat till denna sociologiska studie. Vi har 

därför valt ut de fyra artiklar som presenteras i detta kapitel för att de bidrar med en 

övergripande sociologisk förförståelse till studieområdet. Artiklarna belyser hur det går att se 

en liknelse mellan synen på konsumtion och ‘relationshopping’, vilka skillnader som finns 

mellan nätdejting och traditionell dejting, vilka samband som finns mellan upplevt 

självförtroende och skapandet av en profil och slutligen fenomenet ‘sexting’. 

 

Vi har hittat tre av artiklarna genom att söka i universitetsbibliotekets databas Primo efter 

peer-reviewed artiklar. De sökord som har använts vid olika sökningar är online dating + 

traditional dating, online dating + market samt online dating + self-esteem. Dessa sökord 

med filtrering genererade sammanlagt cirka 60 000 träffar i databasen Primo. Artiklen om 

sexting tillkom efter ett tips från vår handledare Kerstin Lekare. 

 

2.1 ‘Relationshopping’  

Nätdejtingens ytliga karaktär, och sättet användare beskriver den, går att likna med att agera 

som konsument på en marknadsplats (Heino, Ellison & Gibbs, 2010). I en studie genomförd i 

USA där 34 individer som aktivt använder sig av nätdejting intervjuats framkommer det 

nämligen att metaforen går att se tydligt i sättet de besvarat frågorna. Många av deltagarna 

använde sig i sina svar av marknads-metaforen utan att ha blivit tillfrågade att göra detta. 

Enligt Heino et al. (2010) är det rimligt att anta att nätdejtande individer själva ser en likhet 

mellan valet av partner på en nätdejtingsida och ett köp av en annan vara.  

 

Heino et al. (2010) beskriver vidare hur de deltagande individerna utvecklat strategier för att 

bedöma andras värde på den marknad som dejtingsidan utgör. Flera ser på de presentationer 

andra gör av sig själva som ett CV, där användaren lyfter fram sitt allra bästa jag, och inte 

som sanning. I jämförelse med traditionell dejting, där exempelvis personkemi avgör valet av 

partner, tenderar användare att via nätdejtingen istället göra val baserat på ytliga faktorer. Det 

uppstår ett sökande efter den ‘perfekta produkten’ istället för en person med potential att 

utveckla en relation till på det sätt som vanligtvis sker vid traditionell dejting (ibid). 
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Samtidigt som användare aktivt värderar andra, uppstår även sätt att se sitt eget 

‘marknadsvärde’. Detta görs genom att exempelvis utvärdera hur många nya meddelanden 

olika bilder av en själv genererar eller proportionerna mellan antalet skickade meddelanden 

och antal svar. Resultaten tyder på att de deltagande individerna inte upplever någon 

försämring gällande självförtroende, snarare tvärtom. Genom att framställa sig själv ur en 

positiv synvinkel tenderar det att speglas i individens bild av sig själv och därmed ge en mer 

positiv självbild. Även den respons från andra användare som profilen genererar tenderar att 

ge en upplevelse av förbättrat självförtroende (ibid).  

 

2.2 Traditionell dejting och nätdejting 

I tidigare studier har jämförelser mellan traditionell dejting och nätdejting formulerats. Rosen, 

Cheever, Cummings och Felt (2008) som är verksamma i Los Angeles, lyfter i sin 

kvantitativa studie att en av de stora skillnaderna mellan olika sorters dejting är i vilket tempo 

en relation har möjlighet att utvecklas. Via internet tillåts relationen att ta större kliv framåt 

snabbare genom att användarna frekvent skickar meddelanden fram och tillbaka. 

 

Resultaten tyder på att användandet av nätdejting har ökat. Andelen individer som gått från 

traditionell dejting till nätdejting ökar från 41% till 69% (Rosen et al., 2008). Upplevelsen av 

dejtande i sig är generellt positiv oavsett om det var nätdejting eller traditionell dejting, men 

med vissa skillnader. Användare av nätdejting lyfter nämligen fram aspekter som 

kommunikativ förmåga och fysiskt utseende som de viktigaste hos en potentiell partner. De 

som istället dejtar traditionellt lägger mindre vikt vid yttre faktorer, som utseende, vilket kan 

förklaras av skillnaden mellan interaktionerna. Personliga intryck och personkemi faller bort 

vid nätdejting och intrycken baseras istället på bilder och/eller text, vilket får som följd att 

större vikt läggs vid fysiska attribut (ibid). Enligt vårt sätt att se finns flera likheter mellan 

dessa resultat och de Heino et al. (2010) presenterar i sin studie om relationshopping. Båda 

tyder på att det mest centrala vid nätdejting blir yttre faktorer istället för att personkemi avgör 

hur en relation utvecklas. 

 

Ytterligare en viktig aspekt för upplevelsen av dejting är vilken grad av självutlämnande 

användare erbjuder och i sin tur erbjuds av andra. Självutlämnande kan beskrivas som vilken 
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nivå av personlig, ibland intim, information som delas i interaktionen (Rosen et al., 2008). 

Hög grad av självutlämnande kan bidra till ett fördjupande av en relation genom att skapa en 

upplevelse av större närhet och öppenhet gentemot varandra.  

2.3 Påverkan på självförtroende vid skapande av profil 

En annan fas av nätdejting som är relevant att lyfta är den period då en profil på en dejtingsida 

skapats men ännu inte genererat någon respons. I en studie utförd i Europa som undersöker 

denna fas använder de Vries (2016) begreppet intrycksstyrning. Begreppet delas senare upp i 

‘intrycks-motivation’, vilket är hur stor önskan individen har att styra andras intryck och 

‘intrycks-konstruktion’, vilket är hur individen sedan aktivt försöker styra andras intryck.  

 

Vidare kan intrycksstyrning i sin tur kopplas till upplevt självförtroende (ibid). Det förklaras 

genom att en viss presentation av en själv kan generera positiv feedback från andra, vilken då 

stärker självförtroendet. Även utan respons från andra kan självförtroendet förbättras genom 

den egna upplevelsen av hur positiv respons användaren förväntar sig att presentationen ska 

väcka hos andra.  

 

I jämförelse med traditionell dejting skapas enligt de Vries (2016) generellt en mer positiv 

bild av andra genom nätdejting. Detta beror på att en användare lättare kan arbeta med 

intrycksstyrning genom att filtrera vilka delar av jaget som presenteras och därmed vilket 

intryck andra får. Konstruerandet av en profil på en nätdejtingsida erbjuder möjligheten att 

finslipa och förbättra denna tills användaren är helt nöjd till skillnad från vid möten ‘i verkliga 

livet’. Där går intrycken istället direkt till mottagaren och erbjuder mindre möjlighet att rätta 

till de oavsiktliga intryck en individ kan avge. Målet med nätdejting är däremot oftast att i 

slutändan lära känna en potentiell partner ansikte mot ansikte, vilket begränsar användaren i 

sin intrycksstyrning. För att undvika obekväma situationer behöver individen uppfylla de 

intryck den avgett på sin profil. Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att möjligheten 

att ‘skapa sig själv’ kan förstärka eller försämra självförtroendet hos individen beroende på 

vilken respons som förväntas av andra (ibid). 

 

2.4 Sexting 
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Ytterligare en aspekt som kan kopplas till användandet av Tinder är fenomenet ‘sexting’, 

eftersom detta förekommer i appen. Ordet är en kombination av orden “sex” och “texting” (att 

sms:a). Ravn och Roberts (2019) beskriver i sin studie sexting som skapandet och delandet av 

sexuella bilder och textmeddelanden via mobiltelefoner och internetapplikationer, exempelvis 

Tinder. Denna kvalitativa studie utfördes i Australien och baserades på tio fokusgrupper med 

trettiosju manliga universitetsstudenter. Deltagarna betonar samtycke, ömsesidighet och 

respekt som viktiga faktorer för att avgränsa lämplig sexting från trakasserier, vilket sexting i 

vissa fall har kunnat kategoriseras som (ibid). 

Ravn och Roberts (2019) diskuterar vidare hur sexting vanligtvis ses som skilt från både att 

flörta och att trakassera. Studien visar på att sexting utan samtycke kan klassas som sexuella 

trakasserier, men även då samtycke finns går en tydlig gräns mellan sexting och att flörta. 

Detta synliggörs genom ett eskalerande utbyte av ömsesidiga meddelanden vid sexting, till 

skillnad från att en person flörtar med en annan. Vidare tyder resultatet på att sexting är 

komplicerat att utöva i praktiken. Centralt var respondenternas betoning på samtycke, vilket 

var väsentligt för de unga männens förståelse av lämplig sexting, såväl som utmaningarna i att 

säkerställa samtycket. Ravn & Roberts (2019) poängterar att resultatet är viktigt och positivt 

eftersom det säger emot de tidigare dominerande negativa representationerna i forskning av 

unga män. 

 

2.5 Studiens bidrag 

Den tidigare forskningen har bidragit till större förståelse av fenomenet nätdejting. Det som är 

viktigt att ta med sig in i denna studie är att nätdejting kan liknas med en marknadsplats där 

användarnas beteende påminner om deras konsumtion av andra varor. En annan viktig aspekt 

är att det framställande en användare gör av sig själv i sin profil tenderar att påverka 

självförtroendet och hur individen upplever sig själv. Dessa resultat från tidigare forskning 

inom studieämnet kan bidra till större förståelse för det insamlade materialet i denna uppsats.  

 

Vi har valt att fokusera på en mer djupgående bild av subjektiva upplevelser hos ett fåtal 

Tinder-användare. Tidigare studier har en mer allmän inriktning, där ambitionen är att 

synliggöra tendenser hos ett större antal användare. Genom de två frågeställningarna - Hur 

upplever användare av Tinder att de framställer sig själva i appen? och Hur upplever 
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användarna att appen uppfyller deras behov? - avser denna studie att bidra med en större 

förståelse för hur individer själva upplever sitt användande av appen. 
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3. Teori 
Teorier kan ses som verktyg som används för att utveckla och skapa ny kunskap. I denna 

studie kommer Goffmans dramaturgiska teori samt Baumans teorier om konsumtion att ligga 

till grunden för att få en ökad förståelse för hur individer upplever användandet av appen 

Tinder. 

 

Inledningsvis ligger Goffmans dramaturgiska teori till grund för frågeställningen om hur 

användare av Tinder upplever att de framställer sig själva i appen. Teorin utgår från ett 

mikroperspektiv där fokus ligger på individen och jaget i relation till publiken. Vidare ligger 

Baumans teorier om konsumtionssamhället till grund för frågeställningen om hur individer 

upplever att de uppfyller sina behov av nära relationer. Teorin tillför ett makroperspektiv på 

konsumtionssamhället, där samhälleliga normer och hur individen påverkas av dessa är 

centralt. 

 

3.1 Goffmans dramaturgiska teori 

I alla sociala sammanhang där individer interagerar med varandra uppstår ett sökande efter 

information om andra som kan bidra till förståelse för hur de bör bemötas i den givna 

situationen. Individer definierar helt enkelt varje situation de befinner sig i, för att kunna 

anpassa sig efter de normer som präglar den. Parallellt med sökandet efter information om 

andra försöker individen även att styra vilka delar av jaget andra tillåts att ta del av. Innan en 

person lämnar sin trygga zon i hemmet, där framställandet av jaget inte behöver beaktas, 

sätter denna på sig en mask som passar den roll som ska antas i den situation det rör sig om.  

 

På många sätt kan vardagliga sociala interaktioner alltså liknas vid teaterns värld 

- förberedandet av rollen i backstage, framförandet av en föreställning i frontstage och 

användandet av masker och gester för att förmedla en viss roll. Denna liknelse har 

teoretiserats av Erving Goffman med sitt dramaturgiska perspektiv. Vi kommer nedan att ta 

upp de mest relevanta delarna för vår studie. 

 

3.1.1 Tilltro till rollen 
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Centralt för teorin är att en individ fungerar som en aktör i sin omgivning, där denna agerar 

med tillit till att andra kommer att tro på den roll som framförs. En individ har inte ett 

objektivt ‘jag’, utan existerar genom sitt framträdande (Goffman, 2010:25). Därmed finns en 

förväntan hos aktören om att personerna omkring, publiken, kommer att ha tilltro till den 

framställning som görs av jaget och se den som autentisk. Som en följd uppstår förväntningar 

hos publiken om att en aktör ska leva upp till de normer och förväntningar som finns 

kopplade till den roll som spelas. Det är däremot inte endast publikens bedömning och 

uppfattningar som är av relevans, utan även aktörens egen inställning. 

 

Goffman beskriver två olika typer av aktörer, den uppriktiga och den cyniska. En uppriktig 

aktör har själv blivit övertygad av sitt eget framträdande och upplever rollen som autentiskt. 

Det blir därmed viktigt för den uppriktige att även publiken upplever en autenticitet i 

framträdandet. En cynisk aktör har däremot ingen tilltro alls till sitt eget framträdande och 

använder istället rollen som ett verktyg för att uppnå mål utan att lägga särskilt stor vikt vid 

andras uppfattningar eller åsikter. Dessa två typer av aktörer bör dock ses som två 

ytterligheter på en skala, på vilken människor varierar i sin inställning till sitt eget 

framträdande (Goffman, 2010:25-28).  

 

3.1.2 Fasaden 

Aktörens framträdanden är bundna till en fasad, där vissa beteenden eller aspekter av 

individens framställning av sig själv generellt fungerar likadant för en viss roll. Fasaden 

underlättar helt enkelt tolkningen av situationen och kan ses som en uppsättning av 

egenskaper som signalerar en viss grupptillhörighet eller personlighet (Goffman, 2010:28). 

Aktörer använder sig alltså av verktyg i omgivningen som kan liknas med rekvisita, som 

bidrar till framförandet av rollen.  

 

För större förståelse av fasaden kan den delas in i två olika delar. Som bakgrund och 

omgivning finns inramningen, sådant som möbler, dekoration, utformning av ett rum, osv. 

Specifikt för inramningen är att den är platsbunden, aktören kan inte utföra sitt framträdande 

utanför det givna sammanhanget för framträdandet (Goffman, 2010:29).  

 

Vidare finns aspekter av jaget som fungerar som en ‘personlig fasad’. Det kan röra sig om 

både egenskaper en aktör inte själv kan styra, som exempelvis kön, etnicitet och ålder. Men 
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även självvalda uttryck som till exempel hållning, ordval eller rörelser ingår i begreppet. 

Sammantaget kan den personliga fasaden beskrivas som de aspekter hos en aktör som talar 

om vem den är och vad andra kan förvänta sig av den (Goffman, 2010:30).  

 

3.1.3 Motivering av Goffmans teorier 

Goffmans teorier går på många sätt att applicera på studiens syfte och kring hur användare 

upplever att de framställer sig själva i appen. Det är inledningsvis rimligt att anta att 

användare av nätdejting har olika inställning till den presentation de gör av sig själva. En 

cynisk aktör skulle exempelvis kunna skapa en roll endast för att uppnå ett mål om att få en 

sexuell kontakt medan en uppriktig aktör istället skulle skapa en profil som gav en så 

autentisk bild av självet som möjligt. Enligt vårt sätt att se skulle individens upplevelse av hur 

den framställer sig själv i appen kunna variera beroende på om det är ett uppriktigt eller 

cyniskt agerande. 

Vidare kan aktörer på Tinder använda sig av fasaden som ett verktyg för att förstärka den bild 

som de vill förmedla av sig själva. I och med att ett framträdande på Tinder ska ske genom 

endast bild och text blir fasaden viktig för att göra ett framställande av jaget som potentiella 

partners ska kunna dra snabba slutsatser om. Det är rimligt att anta att användaren via sin 

profil förmedlar personliga egenskaper via exempelvis klädval och vilka sammanhang 

personen befinner sig i på bilderna, information om yrke, osv. Vid skapandet av en profil på 

Tinder väljer alltså användaren ut vilka delar som ska uppvisas baserat på vilka intryck som 

ska avges. Kopplat till den personliga fasaden skulle exempelvis ett avancerat språkbruk 

kunna tyda på en högre utbildningsnivå.  

Slutligen kan även inramningen kopplas till vilken presentation av sig själv aktören gör via 

sin profil på Tinder. Genom att exempelvis publicera en bild på sig själv i sina yrkeskläder 

kan användaren förmedla en autentisk bild av sig själv i sin yrkesroll. Även fritidsintressen 

kan visas genom bilder där dessa faktiskt utförs. Genom att befinna sig i den roll som 

användaren vill förmedla, istället för att bara beskriva den med text, kan inramningen i bilden 

hjälpa till att definiera situationen. 

 

3.2 Bauman och konsumtion 
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Samhället idag kan beskrivas som ett konsumtionssamhälle där alla som är en del av det är 

medverkande. Det som konsumeras är delvis livsnödvändiga saker som mat och kläder, men 

även saker som stillar andra begär. Det kan exempelvis röra sig om leksaker eller musik. Att 

konsumera innebär dock inte enbart att införskaffa nya produkter, utan även att saker förstörs, 

tar slut, slits eller byts ut (Bauman 2005:23).  

 

Enligt denna definition går nästintill allt att konsumera och se utifrån ett konsumistiskt 

synsätt, även nätdejting. Nätdejting kan ses utifrån ett konsumistiskt synsätt på så sätt att det 

finns likheter i hur individer konsumerar relationer och kärlek på samma sätt som produkter. 

Nätdejtingen uppfyller och stillar ett behov av närhet och trygghet som människor har, 

däremot kan den inte ses som livsnödvändig, då det finns andra sätt att stilla behovet än just 

nätdejting. Behovet av dejting och relationsbyggande genom nätdejting liknar därmed det 

tidigare exemplet med leksaker eller musik då det inte är livsnödvändigt. Utifrån vårt synsätt 

är det därmed möjligt att se nätdejting som en slags konsumtion där Baumans teorier om 

konsumtionssamhället kan appliceras. 

 

3.2.1 Konsumtionssamhället  

Att konsumera är på många sätt viktigt oavsett tid och plats, även tidigare civilisationer 

konsumerade. Konsumtionen utfördes dock på ett annorlunda sätt än hur det ser ut i dagsläget 

och därför gör det dem inte till konsumtionssamhällen. Bauman (2005:24) förklarar att 

konsumtionssamhället idag har samma fundamentala uppbyggnad som tidigare civilisationer, 

men att dagens samhälle primärt kretsar kring sin kapacitet att konsumera. Detta innebär att 

konsumtion har utvecklats och spridits till andra delar av samhället för att öka 

konsumtionskapaciteten. Fenomen i samhället som traditionellt sett inte brukar ses som 

konsumtion, exempelvis vänskap eller andra personliga relationer, faller nu under begreppet. I 

övergången till konsumtionssamhälle tynar de militära och strikta institutionerna bort och ger 

individerna större möjlighet till att konstant fatta egna beslut, vilket är en stor rollförutsättning 

för konsumenten (Bauman, 2005:24-25). Utifrån detta blir det enligt vårt sätt att se väsentligt 

för individer i konsumtionssamhället att ha möjlighet att välja exempelvis vad den vill ha på 

sig eller vad den vill äta. Samma princip går att applicera på fenomen som traditionellt sett 

inte klassats som konsumtion, t.ex. nätdejting. Kopplat till Baumans teorier innebär det att 

individen i konsumtionssamhället även måste ha möjlighet att välja vem den ska dejta eller 

utveckla en relation till. 
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Idealet för en konsument är att aldrig knyta för starka band eller helt tillfredsställa sina begär, 

även om det vore möjligt. Konsumentens tillfredsställelse bör komma direkt vid konsumtion, 

men inte stanna alltför länge. Varan bör därför inte medföra någon utdragen inlärning utan bör 

idealt vara brukbar direkt vid konsumtionen (ibid). Detta innebär att icke-traditionell 

konsumtion, som relationer, inte får bli för komplicerade eller obekanta. Om en vara är svår 

eller komplicerad så är det enligt vårt sätt att se enklare att ignorera den eller kassera den 

istället för att lägga tid och energi på att anpassa sig själv till varan. Detta innebär att om 

individer är varor inom nätdejting så är de utbytbara precis som andra traditionella varor. 

Bauman (ibid) menar att den ideala konsumenten bör vara otålig, impulsiv och lättexalterad, 

samt ständigt vara ute efter nya upplevelser. Genom att vara ute efter nya upplevelser så 

motiveras individen till att konsumera dessa. För att öka konsumtions-kapaciteten hos 

individen bör möjligheten till vila från frestelser begränsas. De måste konstant utsättas för nya 

frestelser för att hållas i ett konstant bubblande stadie att vilja konsumera (Bauman, 2005:26). 

Enligt vårt sätt att se så är detta något som blir lättare och lättare med den tekniska 

utvecklingen. När möjligheten att konsumera ständigt finns i telefonen som alltid är med, 

skapas det oändlig frestelse hos individen. 

 

3.2.2 Motivering av Baumans teorier 

Baumans teorier om konsumtionssamhället tar upp många relevanta aspekter inom området. 

Genom att se nätdejting som konsumtion, går det även att hitta likheter mellan de två 

fenomenen. Konsumtionssamhället är något som har påverkar hela samhället i stort och inte 

bara våra konsumtionsmönster. Nätdejtingen är idag så pass lättillgänglig att individen hela 

tiden utsätts för frestelse i form av notiser om att en ny matchning kan komma efter nästa svep 

på mobilskärmen. Men att få en matchning betyder inte att det tillfredsställer ett begär. Det 

finns en otrolig mängd användare som skulle kunna vara trevligare eller snyggare, en 

matchning kan vara spännande i stunden men den känslan är kortvarig, precis som den ideala 

konsumtionsvaran ska vara. Den ideala konsumenten ska enligt Bauman (2005:25) vara 

otålig, impulsiv och lättexalterad. Tinder skapar förutsättningar för användaren att vara just 

impulsiv och skickar notiser för att skapa otålighet och upphetsning. Genom att bläddra 

mellan möjliga matchningar som i en katalog skapas det en otålighet som kan påverka 

individens omdöme när det kommer till att evaluera en eventuell matchning.  
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Konsumtion finns således till för att tillfredsställa behov och genom att använda Tinder kan 

individen tillfredsställa en mängd olika behov som den skapat åt sig själv, exempelvis behovet 

av en kärlekspartner eller en partner för sexuella syften. Det är däremot viktigt att ha i åtanke 

att den konsumtion som sker via nätdejting inte är ensidig, utan både ‘varan’ och 

konsumenten måste acceptera matchningen. En individ måste även spela rollen som både 

konsument och ‘vara’. Detta skapar en sorts press på individen att locka till sig den sorts 

konsumenter de vill matcha med. Genom att se nätdejting som konsumtion går det att se 

tendenser i hur individer använder appen för att tillfredsställa behov som de skapat åt sig 

själva, samt hur individer upplever att Tinder uppfyller dessa behov.  
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4. Metod 
I detta kapitel går vi igenom tillvägagångssättet för insamlingen och bearbetningen av den 

använda empirin. Vi redovisar inledningsvis den valda metoden för studien, vilken 

datainsamlingsmetod som har använts och hur vi gått tillväga vid urvalet av respondenter. 

Vidare förklaras hur intervjuguiden utformats och använts och till sist hur det insamlade 

materialet har sorterats. Vi diskuterar och motiverar våra val utifrån studiens syfte och vilken 

grund vi behöver för vidare analys. Slutligen diskuteras etiska aspekter för studien samt 

tillförlitligheten i resultatet. 

 

4.1 Metodval 

Ursprungligen hade vi tänkt utföra en kvantitativ empirisk studie med hjälp av enkäter, för att 

få en bred och generaliserbar bild av hur nätdejting kan kopplas till självbild. Men efter en 

granskning av de frågeställningar vi ställt upp och med tanke på vilket syfte vi formulerat för 

studien insåg vi att det behövdes en mer kvalitativ ansats. Med en kvalitativ metod, till 

skillnad från kvantitativ, ligger fokus på respondenternas subjektiva uppfattningar och 

tolkningar istället för att strikt hålla sig till den frågeställning vi som forskare vill ha ett svar 

på. Fokus är helt enkelt riktat mot intervjupersonerna och vi kommer åt deras inställningar, 

istället för att reflektera våra intressen som forskare (Bryman, 2011:413). Eftersom syftet med 

denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur användare av Tinder upplever användandet 

av appen gör det alltså en kvalitativ metod bäst lämpad. Detta beror på att frågeställningarna 

knyter an till subjektiva upplevelser som vi kan komma åt genom att låta respondenterna 

själva berätta om dem. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod vi har valt att använda är kvalitativa intervjuer. Ett alternativ till 

detta hade kunnat vara fokusgrupper, men eftersom ämnet kan anses intimt ansåg vi att det 

var viktigt att skapa en trygg situation för respondenten. Med anledning av detta beslutade vi 

oss för att hålla enskilda intervjuer. Intervjuerna har vidare varit semistrukturerade, detta för 

att vi å ena sidan skulle vara väl förberedda med genomtänkta teman, men å andra sidan 

lämna utrymme för intervjupersonerna att leda intervjun åt ett visst håll. Vi har därför 
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utformat en intervjuguide där teman specificerats, men inte formulerat några specifika frågor 

som måste besvaras. Om ett ämne som känns intressant berörts av intervjupersonen har vi 

ställt följdfrågor för att hjälpa till att utveckla svaret och därmed ge mer grund för vår analys. 

Det semistrukturerade upplägget har även hjälpt oss att hålla intervjun relevant genom att 

styra intervjupersonen in på rätt spår igen när vi upplevt att svaren frångår teman kopplade till 

frågeställningarna om framställning och tillfredsställande av behov. Med hjälp av den 

semistrukturerade intervjun har vi alltså kunnat ha ett flexibelt arbetssätt och behålla fokus på 

individens subjektiva upplevelse (Bryman, 2011:415). 

 

4.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden var utformad på ett sätt som möjliggjorde för följdfrågor under intervjuns gång 

(Bilaga 1). Intervjun började därför med bakgrundsfrågor som mjukstartade respondenten in i 

svarandet av frågorna och som inte krävde mycket eftertanke. De efterföljande 

intervjufrågorna delades upp i tre olika teman kopplade till de respektive frågeställningarna. 

Inledningsvis berördes frågor kring vilka behov de olika användarna hade i sitt användande av 

Tinder, vilka relaterar till frågeställning 2 - Hur upplever användarna att appen uppfyller 

deras behov? Vidare ställdes frågor kring skapandet av profilen, vilka knyter an till 

frågeställning 1 - Hur upplever användare av Tinder att de framställer sig själva i appen? 

Avslutningsvis behandlades frågeställning 2 vidare genom att ställa frågor kring hur 

användarna upplever Tinders förutsättningar för att uppfylla tidigare nämnda behov. Utöver 

dessa tre teman ställdes fördjupande frågor om vilka känslor intervjupersonerna upplever i sitt 

användande av appen med syfte att få större förståelse för övriga svar. Samtliga frågor var 

öppet formulerade för att respondenterna själva skulle få utrymme att fritt formulera sina svar. 

Syftet med detta var att undvika frågor som endast går att besvara med ja eller nej och istället 

få mer utvecklade och djupgående svar. 

 

4.4 Urval 

I vårt urval av respondenter har vi använt ett målstyrt urval, vilket kan ses som ett strategiskt 

val för att skapa samstämmighet mellan vår frågeställning och urvalet (Bryman, 2011:434). 

Detta innebär att vi har valt personer som vi redan på förhand vet uppfyller de kriterier som 

ställts upp för intervjupersonerna. För det första var det en förutsättning att våra respondenter 
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har någon erfarenhet av nätdejting på Tinder och därför har urvalet begränsats utifrån detta 

kriterium. Vidare har vi medvetet valt ut personer med olika egenskaper och förutsättningar 

vad gäller bl.a. relationsstatus och kön. Detta tror vi kan fördjupa analysen av hur olika 

individer upplever sitt användande av appen, vilket är syftet med studien. 

 

I kombination med det målstyrda urvalet har vi använt ett bekvämlighetsurval. Detta innebär 

att vi har tillfrågat kontakter i vår närhet som uppfyller de kriterier som ställts upp (Bryman, 

2011:194). Det skulle även kunna underlätta för båda parter vid själva intervjutillfället, 

eftersom ämnet kan anses väldigt personligt. Om det redan finns en tillit i relationen kan det 

öppna upp för en mer flytande intervju och mer utförliga svar. Detta skulle dock kunna 

innebära en risk i de fall då en respondent skäms över sitt uppriktiga svar. Det kan i sin tur 

leda till att de vill ändra svaret för att undvika att påverka den bild av dem själva som finns i 

relationen mellan forskare och intervjuperson, vilket skulle vara en nackdel för studien 

(Bryman, 2011:213). Det finns alltså för- och nackdelar med det urval vi valt att använda oss 

av men genom att ha detta i åtanke kan vi förhålla oss till detta och använda oss av följdfrågor 

för att utveckla resonemanget. 

 

Urvalet bestod av intervjupersoner i åldrarna 20-25. Det var totalt fyra kvinnor och två män 

som intervjuades varav fem var singlar och en var sambo. Ett av de krav som fanns för att 

delta i intervjun var att vid något tillfälle ha använt Tinder, intervjupersonerna behövde alltså 

inte använda Tinder under perioden intervjuerna utfördes. Fem av intervjupersonerna använde 

Tinder aktivt vid studiens genomförande och en intervjuperson hade använt appen vid tidigare 

tillfälle. 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

Sex intervjuer har genomförts där varje intervjutillfälle har tagit 30-60 minuter att genomföra. 

Fem av sex intervjuer genomfördes genom ett fysiskt möte, medan en genomfördes via 

videosamtal. Alla intervjuer genomfördes i ett avskilt rum för att respondenterna skulle känna 

sig bekväma att prata om personliga upplevelser utan att riskera att någon utomstående kunde 

höra svaren. Vi valde även att genomföra intervjuerna individuellt, alltså tre intervjuer per 

författare, för att skapa en bekväm situation för respondenten. Vår ambition var att skapa en 

miljö där ett samtal kan utvecklas utan att intervjupersonen skulle känna sig pressad. Av 
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samma anledning valde vi även ut respondenter i vår närhet, som vi på olika sätt hade en 

relation till. Målet var att skapa ett samtal, snarare än en utfrågning, vilket hänger ihop med 

den valda datainsamlingsmetoden som var semistrukturerade intervjuer.  

 

Vid intervjutillfället spelades samtalet in för att sedan transkriberas. Vi såg däremot till att 

vara närvarande i situationen för att kunna snappa upp gester, minspel och tonläge för att 

utläsa vad personen ville ha sagt. Detta blev även möjligt vid den intervjun som genomfördes 

via videosamtal eftersom vi kunde se varandra, men det blev extra viktigt att ha full 

uppmärksamhet riktad mot respondenten. Förståelsen för intervjupersonens uttryck gav oss 

förutsättningar att ställa rätt följdfrågor under intervjuerna för att utveckla respondenternas 

svar och hjälpa dem att sätta ord på sina upplevelser. 

 

Under intervjuerna har vi använt oss av de öppna frågor som formulerats i intervjuguiden, 

vilket gjort att de ämnen som tagits upp i varje intervju skiljer sig åt något. Samtliga teman 

som satts upp på förhand inför intervjuerna har berörts på något sätt, men olika mängd 

information har insamlats om de olika respondenterna beroende på deras egna svar och 

benägenhet att prata fritt. Vissa personer har krävt mer uppmuntran och följdfrågor för att 

berätta om sina upplevelser än andra som pratade på mer flytande under hela intervjun.  

 

Att vissa respondenter haft svårt att sätta ord på sina egna upplevelser skulle kunna ha med 

ämnet och dess intima karaktär att göra. Det är rimligt att anta att det kräver en viss eftertanke 

för att sätta ord på personliga upplevelser kopplade till exempelvis kärleksrelationer, sexuella 

kontakter och ensamhet. Med detta i åtanke försökte vi därför att förhålla oss neutrala till de 

ämnen som diskuterades under intervjuerna och att med hjälp av följdfrågor hjälpa 

intervjupersonerna att utveckla sina svar. Vår uppfattning är dessutom att få av 

intervjupersonerna själva reflekterat kring sitt användande av Tinder och att det därför 

krävdes mycket betänketid för att sätta rätt ord på de upplevelser de försökte beskriva. 

 

4.6 Bearbetning och analys av datamaterial 

Efter genomförandet av intervjuerna har de inspelade samtalen transkriberats. Eftersom 

många respondenter hade svårt att sätta ord på sina upplevelser har överflödiga ord, som inte 

haft någon betydelse, tagits bort ur citaten. Den bearbetning som sedan har genomförts av det 
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transkriberade materialet har varit uppdelad i flera steg. Vi har även behövt arbeta om den 

ursprungliga sorteringen som gjordes för att skapa en enligt oss logisk uppdelning av 

materialet inför analysen. Inledningsvis sammanställde vi allt transkriberat material och 

diskuterade de huvudsakliga resultaten, exempelvis om det fanns några likheter eller 

skillnader i hur de olika respondenterna svarat. Vi gjorde sedan en första sortering, där svar 

som vi ansåg var relevanta för frågeställningarna sorterades under de tre ämnen som tagits 

upp i intervjuguiden - skapande av profilen, känslor kopplade till användandet samt appens 

förutsättningar för att uppfylla mål. Senare gjordes en andra sortering, där svaren sorterades 

efter vilken av frågeställningarna de relaterade till. Detta blev den slutgiltiga sammanställning 

som vi sedan har använt oss av för att analysera materialet. Vi har utefter denna valt ut viktiga 

citat som sammanfattar likheter och skillnader mellan olika respondenters upplevelser och 

presenterat dessa i kapitel 5. 

 

Under analysen av datamaterialet utfördes två huvudsakliga analyser, vardera baserade på de 

två forskningsfrågor som presenteras under rubrik 1.1 Syfte och frågeställning. Analysen 

utgick ifrån det teoretiska ramverk som presenteras i kapitel 3. Goffmans teorier har 

huvudsakligen använts för att analysera materialet till forskningsfråga 1 och Baumans teorier 

användes huvudsakligen för att analysera materialet till forskningsfråga 2. Själva analysen 

utgick ifrån de transkriberade intervjusvaren. De båda analyserna presenteras i kapitel 5. 

 

4.7 Etiska aspekter 

Inom intervjustudier finns det några etiska regler som bör följas. I Sverige är de kända som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Inledningsvis går informationskravet ut på att forskaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte samt att intervjupersonerna deltar frivilligt och har rätt att hoppa av 

studien när de vill, om de önskar. Samtyckeskravet innebär i sin tur att intervjupersonerna 

själva bestämmer ifall de ska delta eller inte och i de fall intervjuer med minderåriga utförs 

ska målsman alltid godkänna medverkandet. Vidare lägger konfidentialitetskravet vikt vid 

respekt för intervjupersonernas personliga information och deras personuppgifter. Ingen 

utomstående ska få tillgång till informationen, utan tillgången ska begränsas till studien. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att den insamlade informationen endast ska användas till 
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den studie den var ämnad för. Informationen får inte användas till andra studier eller texter 

(Bryman, 2011:131-132). 

 

Vi har följt dessa fyra etiska krav vid utförandet av intervjuerna genom att informera 

intervjupersonerna om dessa vid samtliga intervjutillfällen. Det innebär att varje 

intervjuperson har fått ta del av information om studiens syfte och erbjudits möjligheten att ta 

del av den färdiga uppsatsen. De blev även informerade om hur deras svar kan komma att 

användas och försäkrats om att deras personliga uppgifter inte kommer delas med 

utomstående, utan endast kommer behandlas av oss som författare till uppsatsen. Samtliga 

intervjupersoner gav sitt godkännande till sin medverkan samt inspelning av samtalet. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet bestämdes det att intervjupersonernas namn skall förbli 

anonyma och de benämns i studien som numrerade intervjupersoner, vi har även säkerställt att 

det inte ska gå att koppla svaren till dem som person. Detta blev extra viktigt eftersom det 

ämne som diskuterades under intervjun kan anses privat. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet vid kvalitativa intervjuer 

Begreppen reliabilitet och validitet är per definition kopplade till mätning, vilket gör att de är 

anpassade för en kvantitativ forskningsdesign (Bryman, 2011:351). För att kunna möta kraven 

vid en kvalitativ intervjustudie behöver alltså innebörden justeras, vilket kan göras genom att 

lägga mindre fokus vid just mätningen. För att lyckas med detta går det att dela in begreppen i 

fyra delar som bör uppfyllas - extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och intern 

validitet. 

 

Extern reliabilitet handlar om att undersökningen ska gå att upprepa genom att använda 

samma tillvägagångssätt (Bryman, 2011:352). Vi har därför eftersträvat att ge en transparent 

beskrivning av vilket förfaringssätt som använts för studien i metodkapitlet. Däremot är det 

ofta svårt att uppfylla den externa reliabiliteten vid kvalitativa intervjuer, eftersom olika 

personer förmodligen kommer ge olika svar, vilket kan leda till olika slutsatser vid olika 

tillfällen. Intern reliabilitet innebär att vi som medförfattare har kommit överens om hur vi ska 

tolka det material vi samlar in för att våra tolkningar ska bli konsekventa och studien 

tillförlitlig (ibid). För att säkerställa detta har vi tillsammans gått igenom det insamlade 
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materialet och gemensamt gjort en kategorisering där vi kommit överens om vilken tolkning 

som bör göras. 

 

Extern validitet berör generaliserbarheten till andra sociala sammanhang. Vi gör däremot 

inget generaliseringsanspråk utan har fokuserat på en djupgående bild av ett fåtal Tinder-

användares subjektiva upplevelser. Intern validitet gäller vilken grad av överensstämmelse 

som finns mellan insamlad empiri och utvecklandet av teori (ibid). Med anledning av detta 

har vi konsekvent hänvisat till insamlat material, i form av citat från intervjupersonerna, i vår 

analys. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de huvudsakliga resultaten från de sex intervjuer som genomförts. 

Vi har valt att knyta ihop resultat och analys i ett kapitel för att underlätta för läsaren och för 

att tydliggöra kopplingen mellan de citat som valts ut och hur dessa sedan analyserats.  

 

Kapitlet är indelat i underrubriker kopplade till uppsatsens två frågeställningar - Hur upplever 

användare av Tinder att de framställer sig själva i appen? och Hur upplever användarna att 

appen uppfyller deras behov? Analysen är baserad på det teoretiska ramverk som valts ut för 

uppsatsen, Goffmans dramaturgiska teori och Baumans teorier om konsumtionssamhället. 

 

5.1 Framställande av jaget 

De intervjusvar som går att koppla till framställandet av jaget på Tinder visar på att 

respondenterna har olika upplevelser av hur de framställer sig själva. Detta framkommer 

framför allt under det tema i intervjun som berör skapande av profilen. Fem av sex 

intervjupersoner lyfter att de upplever att möjligheterna till att fritt göra ett framställande blir 

begränsade av den mängd information som är möjlig att dela via profilen. De menar att den 

bedömning andra kan göra av deras framställning till allra största del är baserad på ytliga 

faktorer, främst utseende. Detta sammanfattas tydligt av intervjuperson 4 som ombeds att 

beskriva sitt skapande av profilen: 

 
Man får ju bara en chans att framställa sig och det är via bilder. Man kan ju också ha en, 

någon slags biografi, det har jag inte. [...]Jag tycker att, jag tror inte folk lägger så mycket 

värderingar i det ändå utan jag försöker väl bara välja ut bra bilder på mig själv som jag 

tror folk skulle liksom uppskatta och även som speglar faktiskt mig själv.  

 

Kopplat till Goffmans dramaturgiska perspektiv är det via profilen individen har chans att 

göra sitt framträdande och framställa jaget. Eftersom respondenterna uppger att bedömningen 

publiken gör baseras till största del på bilder som endast visar användarens utseende blir 

användandet av exempelvis inramningen eller andra viktiga delar i framträdandet begränsade. 

Utifrån det dramaturgiska perspektivet är det rimligt att anta att ett framträdande ter sig olika i 

ett möte ansikte mot ansikte än vad det gör via Tinder-profilen. I och med att användaren ska 

försöka presentera sitt jag (rollen) genom bilder och i vissa fall en kort beskrivning, upplever 
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även intervjupersonerna att framställandet genom nätdejting är mer snävt än vad det hade 

blivit vid traditionell dejting.  

 

5.1.1 Fasaden 

För att användarna ska kunna framställa jaget genom profilen upplever flera intervjupersoner 

att de medvetet väljer ut vilka sidor av själva de visar upp genom bilder och skriftlig 

presentation. Enligt vårt sätt att se är det huvudsakliga verktyget som används för att förmedla 

rollen fasaden. Inledningsvis framgår delar av den personliga fasaden endast genom en bild 

där individens yttre visas upp. Attribut som kön eller ålder framgår av profilen automatiskt 

och kan bli en omedveten del av framträdandet. Detta kan ses som omedvetet då ingen av 

respondenterna själva reflekterat kring detta i sina intervjusvar. Det medvetna användandet av 

fasaden för att framställa sig själv kopplas starkare till inramningen. Flera av respondenterna 

upplever att de, som en följd av de begränsade möjligheterna att göra sitt framträdande, 

säkerställer att egenskaper och sammanhang som signalerar grupptillhörighet eller 

personlighet blir synliga via bilder eller text. Intervjuperson 6 beskriver sina tankar om 

skapandet av profilen: 

 
Jag tyckte det var väldigt viktigt på något sätt att visa att jag är musiker. Så det var ju ganska 

självklart från början att jag vill ha någon bild när jag spelar.  

 

Att välja en bild där ens yrkestillhörighet framgår kan kopplat till Goffman ses som ett 

användande av inramningen i bilden. Genom att uppvisa en bild där yrket utförs kan attribut 

och omgivning i bilden underlätta för publiken att göra en snabb tolkning av personens roll. 

Att bedömningen kan göras snabbt av andra användare är en annan viktig del som 

respondenterna tar upp kring hur de upplever framställande av jaget i appen.  

 

Vidare uppger flera av respondenterna att deras upplevelse är att de vill framställa en så 

positiv bild av sig själv som möjligt. Vid skapandet av profilen baseras därför urvalet av 

bilder på vad som kan anses positivt av andra användare. Flera användares upplevelse är att 

de filtrerar vilka delar av sig själva de framställer på Tinder, med andra ord vilka delar av 

fasaden som visas i profilen. Intervjuperson 4 beskriver: 
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Man har någon slags uppfattning av vad som är liksom ‘krediterande’ på de här forumen. 

Bland annat vet jag att jag har en… En bild från Australien, nej Asien, när jag surfar. 

[...]Och som jag tyckte var liksom häftig, därför valde jag den snarare än någon kanske bild 

från skolan eller någon bild när jag är med mina vänner där jag är mer hemma, på något 

sätt.  

 

Utöver bilderna kan fasaden förmedlas genom texten i profilen. De respondenter som uppger 

att de framställt sig med hjälp av text tenderar att vilja lyfta mer personliga egenskaper utöver 

ytliga attribut och fysiskt utseende. Intervjuperson 2 har valt att lyfta en grupptillhörighet på 

detta sätt: 

 
Typ att jag har skrivit att jag är vegan till exempel, då är det ju andra som också är veganer, 

att det kan bli matchning så. Men det är ju inte för att jag ska få matchningar som jag har 

skrivit det, utan det är ju för att jag själv är vegan och står för det och är ganska stolt över 

det.   

 

I citatet ovan beskriver intervjuperson 2 att grupptillhörigheten visas upp i syfte att ge en 

autentisk bild av jaget, vilket kan ses som ett uppriktigt agerande. Personen visar upp en fasad 

som den själv upplever signalerar en egenskap eller grupptillhörighet som den själv 

identifierar sig starkt med.  

 

5.1.2 Cyniska och uppriktiga aktörer 

Samtliga respondenter har tillfrågats huruvida de upplever det som viktigt att den bild de 

framställer av sig själva via Tinder stämmer överens med den person de är i verkligheten. 

Svaren varierar beroende på hur aktören förhåller sig till sitt framträdande. En cynisk aktör, 

till skillnad från en uppriktig, tenderar att anpassa framträdandet utifrån det bakomliggande 

syftet och framställer jaget på ett sådant sätt som kan bidra till att vissa mål uppnås. 

Exempelvis beskriver intervjuperson 5 sin upplevelse av att framställa jaget: 

 
Så jag vill väl bara framstå som en väldigt cool, chillaxed tjej. Och jag vill inte prata som 

någon som övertänker jättemycket och är väldigt orolig av sig, alltså så. För det har jag ju 

traits av också, och den delen vill man ju liksom sällan föra fram, för man vill ju inte visa 

att man har svaga bitar liksom.  
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Individen upplever att det finns en viss skillnad mellan den bild som förmedlas via 

framträdandet och vad som är det autentiska jaget. Respondenten filtrerar alltså aktivt vilka 

delar av jaget som visas upp på Tinder för att publiken ska få en viss önskad uppfattning 

eftersom syftet är att ge andra en positiv uppfattning. Intervjuperson 5 uppger att syftet med 

sitt användande av Tinder är att träffa någon för att gå på en dejt och agerandet kan därför ses 

som ett cyniskt framträdande i syfte att uppnå sitt mål. 

 

Beroende på syftet med användandet kan alltså individens förhållningssätt till sitt eget 

framträdande förändras. Det framkommer hos intervjuperson 1 att upplevelsen av 

framställandet av jaget förändras baserat på det bakomliggande syftet. Personen beskriver sina 

tankar kring att skapande profilen på Tinder: 

 
Jag tänker om man jämför med hur jag gjorde förut när det mer var att jag var ute efter att 

ligga med folk, då var det ju mer fokus på att se snygg ut. Att man skulle ha de bästa 

bilderna och liksom skriva något som fångade deras intresse.  

 

Beskrivningen kan ses som ett cyniskt agerande, där ytliga attribut lyfts fram endast i syftet 

att uppnå kortvariga sexuella relationer där ingen vikt läggs vid vad den andra personen 

tycker om en. Efter en tids användande av Tinder, när syftet förändrats och blivit inriktat på 

att bygga en djupare relation till någon blev även upplevelsen av framställandet av jaget hos 

intervjuperson 1 annorlunda: 

 
Jag försöker skapa en verklig bild. Det är genom bilderna då. 

 

Beskrivningen går att förstå som en uppriktig aktör i och med att framträdandet istället går ut 

på att förmedla det autentiska jaget. Enligt det dramaturgiska perspektivet är jaget den roll 

som framställs snarare än ett objektivt faktum. Citatet ovan kan alltså förstås som att 

individen själv har blivit övertygad av sitt eget framträdande och upplever rollen som 

autentisk. En annan typ av uppriktig aktör blir synlig i beskrivningen intervjuperson 3 ger av 

sin upplevelse: 

 
Jag tänker att jag typ vill verka neutral. [...]Alltså jag vet att jag kan välja bort bilder där 

jag ser, eller när det ser ut att vara att nu ser jag ut att vara för mycket så här, eller nu ser 

jag ut för mycket så där. [...]Men också att det typ känns oärligt, eller såhär att jag blir 
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orolig för att om någon får en viss uppfattning av mig och sen skulle vi träffas och så är jag 

inte lika mycket så som det verkar som.  

 

Personen upplever att de begränsade möjligheterna att framställa sig själv på Tinder leder till 

att informationen som delas med andra blir filtrerad. Respondentens svar tyder på att den vill 

göra ett uppriktigt framträdande, men upplever samtidigt en risk att misslyckas med detta. 

Därmed begränsar personen istället de intryck som framträdandet i appen avger så att andra 

ska kunna få en övergripande bild, men vill även undvika att publiken gör egna tolkningar 

som inte stämmer överens med den roll individen själv är övertygad om är autentisk.  

 

5.2 Tillfredsställelse av behov av nära relationer 

Baumans teorier om konsumtionssamhället och att nätdejting kan liknas vid konsumtion blev 

på flera sätt tydligt i de svar som framkom under intervjuerna. En viktig aspekt av teorin är att 

konsumtionen bör vara lättillgänglig och att konsumenten ständigt bör utsättas för frestelser, 

för att på så sätt öka konsumtions-kapaciteten. Flera intervjupersoner upplever att 

tillgängligheten är en stor anledning till att använda Tinder. Intervjuperson 4 svarar följande 

på en fråga om fördelarna med nätdejting: 

 
Man får kontakt med väldigt mycket folk med ett knapptryck, vilket ju förenklar det[...]. 

Även flera andra intervjupersoner tar upp både positiva och negativa aspekter av 

tillgänglighet. Å ena sidan anser flera att det är positivt att ha möjligheten att svara på 

meddelanden i mobilen utan att vara bunden till en specifik tid eller plats, men å andra sidan 

upplevs det som negativt att den ständiga tillgängligheten bidrar till en otålighet och en 

förväntan om att även den andra personen ska svara snabbt. Kopplat till Baumans teorier blir 

det alltså tydligt att den ständiga tillgängligheten skapar både frestelse och otålighet hos den 

konsumerande individen, i det här fallet användaren av Tinder.  

Vidare menar Bauman att konsumtion bör medföra kortvariga positiva känslor eller 

tillfredsställelse, vilket är något flera intervjupersoner lyfter under intervjuerna. Exempelvis 

svarar intervjuperson 6 följande på en fråga om vilka känslor hon upplever att Tinder 

framkallar vid användandet: 
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De är inte jättestarka och de är verkligen bara i stunden. Det är liksom inget som håller i 

sig, att om jag matchar med någon så är jag jätteglad länge, utan det är bara precis då så 

blir man lite glad. Sen efteråt är det ganska neutralt. 

Liknande beskrivningar av kortvarig glädje och bekräftelse vid en matchning återkommer i 

flera av intervjuerna. Kopplat till Bauman stärker det tolkningen att användande av Tinder 

kan ses som konsumtion som medför kortvarig tillfredsställelse. Flera respondenter påpekar 

att en stor del av användandet är ett konstant sökande efter fler matchningar för att uppnå de 

positiva känslorna som följer, även om de är kortvariga. 

Flera intervjupersoner berättar att sökandet efter nya matchningar har varit exalterande i 

början, men till slut blivit något vardagligt. De menar att fokus förflyttas från de positiva 

känslorna de upplever till att bara se till att matchningarna inte uteblir. Intervjuperson 3 säger 

följande angående detta:  

  
Även om jag kan känna så här att jag vill ju inte ens prata med den här personen så är det 

som att något har försvunnit[...] Och att jag då vill ha en ny. 

Svaret tyder på att upplevelsen är att den person hon matchat med inte är i fokus, utan det 

handlar snarare om att fylla ett behov. Samma upplevelse framkommer i flera intervjuer, om 

en matchning försvinner, eller om kontakten med en person dör ut, ser de flesta till att ersätta 

platsen med någon annan. Även detta stämmer väl överens med Baumans teorier om hur 

individen bör agera i konsumtionssamhället, där idealet för en konsument är att aldrig knyta 

för starka band eller helt tillfredsställa begär. De upplevelser av Tinder-användandet som 

intervjupersonerna beskriver visar på att det viktigaste är just att kortvarigt tillfredsställa ett 

behov av bekräftelse, men att användarna sällan knyter band till de personer de har kommit i 

kontakt med.  

 

5.2.1 Jakten på nya upplevelser 

Vidare framkommer det i intervjusvaren att respondenterna upplever en ständig och ofta över 

tid föränderlig önskan av nya upplevelser. De olika respondenterna beskriver att de använder 

Tinder med anledning av sina olika behov av nära relationer. Det presenteras bland annat mål 

som att hitta en partner, kortare relationer eller enbart sexuella relationer, men även sådant 

som att hitta vänskap eller att minska en känsla av ensamhet. Kopplat till Baumans teorier kan 
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detta ses som de olika upplevelser användarna är ute efter. Intervjuperson 6 säger följande om 

sina mål med användandet av Tinder:  

  
Men man matchar ju med folk och är det någon man gillar så vill jag ju gärna träffa 

människan, liksom om man pratar ett tag och sen inser att ja men vi verkar ändå kunna 

komma överens och man har liksom saker att prata om. Då vill jag ju gärna träffa människan 

och om inte annat så kan det alltid leda till att man får en vän liksom, för det behöver ju 

inte bli nått[...] Sen finns det många som man pratar lite med och känner att nej. 

Beskrivningen tyder på att målet inte är mer specificerat än att träffa nya människor för att få 

en trevlig upplevelse och samma inställning till användandet uppvisas i flera intervjuer. 

Kopplat till Baumans teorier är det de olika respondenternas mål har gemensamt att de kan ses 

som en jakt på nya upplevelser eller att konsumera andra personer. 

En majoritet av intervjupersonerna uttryckte dessutom att deras mål med användandet hade 

förändrats över den tid de använt appen. En anledning till detta kan vara att konsumenten vill 

förnya vilka upplevelser den är ute efter. Exempelvis upplevde vissa respondenter att de gått 

från att söka enbart sexuella relationer till att söka mer nära relationer. Intervjuperson 1 

berättar följande om hur hennes mål med användandet förändrats: 

 
Men jag tror att det är mer fokus på att lära känna folk nu än vad det är på att… [...]eller 

när jag var yngre så tror jag att jag använde det mer för att ligga. [...] Alltså om jag sveper 

på någon, nu tänker jag ju mer, förut kunde man ju liksom svepa, svepa, svepa, men nu 

tänker jag nog mer på vilka jag sveper höger på. 

 

Kopplat till Baumans teorier gör det förändrade behovet av nära relationer att högre krav 

ställs på varan, vilket i det här fallet är den andra personen. Eftersom konsumenten ställer 

högre krav på varan krävs även ett större engagemang vid konsumtionen. Detta tenderar att bli 

svårt för individen i det konsumtionssamhälle där varor som är komplicerade vanligtvis byts 

ut eller kasseras istället för att som konsument anpassa sig efter varan (jmf Bauman, 2005). 

Intervjuperson 5 lyfter detta i sitt svar på frågan om hur väl Tinder uppfyller de behov av nära 

relationer som finns: 
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Det är väl alltså att det fungerar bra när man väl orkar att det tar lite tid[...]. 

 

Upplevelsen är att det är möjligt att uppfylla behoven med hjälp av att använda Tinder, men 

att det kräver ett stort engagemang. Enligt vårt sätt att se skulle detta kunna förklara att 

majoriteten av respondenterna inte upplever att Tinder uppfyllt de behov av nära relationer de 

har. Många upplevde nämligen att deras egna behov inte uppfyllts, men att de hade en positiv 

inställning till att appen skulle kunna uppfylla målen för andra användare. Intervjuperson 2 

beskriver: 

 
Jag kan ju inte föra talan för andra människor, jag tror att det är jättebra för andra, men för 

mig nej. 

 

Kopplat till Bauman tyder detta på att respondenterna ser potential för att varorna, i detta fall 

andra användare på Tinder, skulle kunna tillfredsställa deras behov. Samtidigt upplever de 

dock en brist på motivation till att anpassa sig efter varan eftersom konsumenten istället 

tenderar att byta ut den för att underlätta sin konsumtion. Istället för att engagera sig i 

konsumtionen av en vara fortsätter de alltså jakten på nya upplevelser.  

En annan möjlig tolkning av bristen på motivation till att engagera sig för att utveckla 

relationer på Tinder är att flera respondenter uttrycker att de hellre hade träffat någon ‘i 

verkliga livet’. Utifrån intervjusvaren verkar det alltså som att de flesta värderar relationer 

som uppstått genom traditionell dejting högre. Det är alltså möjligt att den upplevelse de 

egentligen är ute efter är traditionell dejting och att detta förklarar den bristande motivationen 

vid användandet av nätdejting.  

5.2.2 Utbytbarhet 

Utifrån Baumans teorier bör konsumtionsvaror vara brukbara redan vid konsumtionen, något 

som kan vara svårt att uppfylla när det kommer till människor då varje individ är unik och en 

inlärning krävs för att lära känna någon. Enligt vårt sätt att se är detta förklaringen till att 

respondenterna beskriver att de väljer att inte ta initiativ till att tillfredsställa sina behov fullt 

ut, trots att de ser en möjlighet till detta. Vidare upplevde flera av intervjupersonerna att de 

har stora möjligheter att byta ut en potentiell partner. Intervjuperson 1 berättade följande: 
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Nu träffar jag en annan och vi är mitt uppe i att träffas och det är såhär, då ligger inte mitt 

fokus på någon annan egentligen. Men jag är ändå inne och swipear på Tinder, det är svårt 

att säga varför. Men det är väl det här att man vill[...] ha flera bollar i luften samtidigt. Eller 

vi säger att det här skulle gå åt skogen, då kan jag fortfarande luta mig tillbaka på det. Det 

är väl för att ha en back up-plan lite. 

 

Liknande beskrivningar framkom i flera intervjuer och tyder på att även i de fall då ett visst 

engagemang finns tenderar konsumenten att uppleva stora möjligheter till utbyte av varan. 

Kopplat till Baumans teorier, där utbytbarhet är en väsentlig del av konsumtionssamhället, 

blir en ‘back up-plan’ något normalt. Om konsumenten upplever att tillfredsställelsen från 

varan minskar vill den istället hitta en annan vara som uppfyller de behov som finns. Vår 

tolkning av intervjusvaren är att samma inställning visar sig i användandet av Tinder, där 

varorna är andra människor.  
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6. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån den tidigare genomförda analysen. 

Vi har valt att dela upp slutsatserna kopplat till respektive frågeställning. Vi avslutar sedan 

med reflektioner kring uppsatsens resultat och de upplevelser respondenterna har delat med 

sig av. 

 

6.1 Hur upplever användare av Tinder att de framställer sig 
själva i appen? 

Utifrån respondenternas reflektioner kring hur de upplever sina möjligheter att framställa sig 

själva på Tinder är slutsatsen att de flesta strävar efter att framställa en så autentisk bild av sig 

själva som möjligt. Urvalet av bilder vid skapandet av profilen baseras på huruvida de ger en 

verklighetstrogen bild av det egna utseendet eller inte. Många av intervjupersonerna vill helt 

enkelt undvika att ge en felaktig bild av sig själva som de upplever att de inte kommer kunna 

leva upp till.  

En andra slutsats kopplat till denna frågeställning är att möjligheterna till att göra ett 

autentiskt framställande av jaget är begränsade. Flera intervjupersoner lyfter att det till största 

del är utseende som avgör vilken bedömning som görs av andra personer i appen. Som en 

följd av detta blir det viktigt att tydligt lyfta fram grupptillhörigheter och viktiga 

personlighetsdrag genom bilder och text i profilen. De flesta upplever dock detta som en 

utmaning och möjligheten att framställa sig själv fritt via nätdejting skiljer sig på många sätt 

från traditionell dejting.  

 

6.2 Hur upplever användarna att appen uppfyller deras behov av 
nära relationer? 

Utifrån den insamlade datan har vissa slutsatser dragits kring denna frågeställning. 

Inledningsvis tyder svaren på att sättet respondenterna använder Tinder på många sätt 

påminner om hur de konsumerar andra varor. Användarna upplever att en viktig aspekt av att 

använda Tinder är att andra personer blir lättillgängliga i appen och att detta hjälper dem att 

försöka uppfylla olika behov av nära relationer.  
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En andra slutsats är att det finns en mängd olika behov som kan uppfyllas genom användandet 

av Tinder. Behoven hos de olika användarna är inte heller huggna i sten utan kan förändras 

över tid. För att användarna ska kunna uppfylla behoven av att utveckla nära relationer 

upplever de att det krävs en stor mängd eget initiativtagande, något som de flesta av 

användarna upplever en bristande motivation till. Istället ser de till att kunna byta ut personer 

om de positiva känslorna avtar. Det blir alltså tydligt att användarna upplever en stor 

utbytbarhet av andra personer i sitt användande av Tinder och att deras behov av nära 

relationer därför aldrig blir fullt tillfredsställda.  

 

6.3 Diskussion 

Den ökade förståelse som denna studie har bidragit med till forskningsämnet är 

huvudsakligen en fördjupning och precisering av den tidigare forskningen. Denna studie 

undersökte ett fåtal Tinder-användare och synliggjorde deras upplevelser av att använda 

appen till skillnad från tidigare studier som försökt ge mer generella bilder av nätdejting. 

Resultaten stämmer däremot till stor del överens med den tidigare forskning som finns inom 

ämnet.  

Alla intervjupersoner har exempelvis övergått från traditionell dejting till nätdejting, eller 

använder båda alternativen. Vidare upplever respondenterna i denna studie att de får en 

bekräftelse genom matchningar på Tinder och ett ökat självförtroende som en följd av detta. 

Detta stämmer väl överens med resultatet i artikeln om ‘relationshopping’ vi valt att ta med i 

vår forskningsöversikt. Även den marknads-metafor som beskrivs i samma artikel har gått att 

koppla till det insamlade materialet i denna studie och kopplats till Baumans teorier om 

konsumtionssamhället. När det kommer till sexting är det däremot inte något som 

intervjupersonerna själva pratar om, men det skulle kunna ses som ett sätt att uppfylla behovet 

av nära relationer. Det är möjligt att respondenterna använder sig av detta, men vi har valt att 

inte ställa några frågor om det då det kan anses för intimt. 

Resultatet tyder också på att nätdejting har blivit ett viktigt verktyg för unga människors 

kärleksliv, vilket stämmer överens med tidigare forskning. För användare av Tinder kan 

resultaten i denna studie därför ge en större förståelse för att användarna i appen kan ha skilda 

uppfattningar om sammanhanget samt att ens förutfattade meningar inte nödvändigtvis 

stämmer överens med alla personer de kommer i kontakt med. Vår tolkning av intervjusvaren 
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är att många har en bild av hur andra användare i appen tycker att användandet ska gå till, 

men att inställningen till detta kan skilja sig åt beroende på i vilket syfte appen används.  

 

6.4 Avslutande reflektioner 

Vår främsta tanke om det insamlade materialet är att inställningen till nätdejting via Tinder 

verkar skilja sig mycket från person till person. Däremot framkommer det att det verkar finnas 

mycket förutfattade meningar om hur andra personer använder appen och att detta inte 

stämmer överens med de egna önskemålen. Exempelvis uppger flera av respondenterna att 

deras uppfattning är att alla på Tinder är ute efter korta sexuella kontakter, medan den 

inställningen inte visade sig hos någon av intervjupersonerna i denna studie. Den 

föreställningen stämmer alltså inte överens med de svar som samlats in här och vår reflektion 

kring det är att det kan röra sig om förutfattade meningar om vilken inställning andra 

användare har till sitt användande. En annan reflektion kopplat till detta är att det i flera 

intervjuer framkommer att relationer som uppstått via Tinder värderas lägre än relationer som 

uppstått via traditionell dejting. Det verkar som att det anses mer önskvärt att träffa någon 

utanför internet. En liknande inställning hos flera är att respondenterna upplever att Tinder 

kan fungera för andra, men att det inte är rätt väg till en relation för just dem. Vi anser att det 

skulle vara intressant att undersöka dessa inställningar vidare och det är ett förslag för vidare 

forskning på ämnet. Enligt oss skulle det vara relevant att göra en större, kvantitativ, studie 

där inställningar till appen kan kartläggas och jämföras med hur användare faktiskt använder 

Tinder. 
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Bilagor   

Bilaga1 - Intervjuguide 

Inledande presentation: 

Vi berättar om syftet med studien och anledningen till att vi ställer frågorna. Intervjupersonen 

informeras om de etiska aspekterna samt vad studien ska användas till och vi får 

intervjupersonens godkännande att använda dess svar i studien.  

 

Bakgrundsfrågor:  

1. Hur gammal är du?  

2. Vilket kön identifierar du dig som? 

3. Vilket civilstånd har du? (Gift, singel, sambo...) 

4. På vilka sätt brukar du dejta? 

 

Användande av Tinder: 

5. Hur kommer det sig att du började nätdejta? 

o Vad skulle du säga att dina mål med nätdejtandet är? 

o Var det något särskilt du ville uppfylla med nätdejtandet? 

o Hur kommer det sig att du valde nätdejting som sätt att uppfylla det? 

o Hur har du upplevt nätdejtandet under den tiden du använt det? 

o Beskriv i vilken typ av situationer du använder Tinder. (Ensam hemma, med 

vänner, osv) 

 

6. Hur skulle du beskriva ditt skapande av din tinderprofil? 

o Hur kommer det sig att du utformat den på just det sättet? 

o Hur vill du framställa dig själv? 

o Vilka delar av dig själv upplever du att du väljer ut som ska synas i din profil? 

o Vilka tankar har du kring att en tinderprofil bör stämma överens med 

verkligheten? 

 

7. Vilka känslor upplever du att Tinder framkallar hos dig? 

o Vilka aspekter av användandet framkallar olika känslor? 

 



 

8. Hur upplever du att Tinder har uppfyllt dina mål eller det du vill uppnå med 

nätdejtande? (Utifrån svaret på första frågan) 

o Hur skulle du beskriva Tinders förutsättningar att uppfylla dessa mål? 

o Hur skulle du beskriva din inställning till Tinders förutsättningar? 

o Hur skulle du beskriva dina känslor när du använder Tinder och när du försöker 

uppnå ditt mål med hjälp av appen? 
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