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Förord 

Som en del av Turismprogrammet vid Södertörns högskola fick vi möjligheten att stifta 

bekantskap med ämnet Sociologi som under ett och ett halvt år inspirerat oss och vidgat våra 

sätt att tänka kring människor och samhälle. Det intresse för sociologin, som samtliga lärare 

vi lärt känna under denna tid väckt hos oss, har varit grunden till denna kandidatuppsats som 

behandlar ett så aktuellt tema som nätdejting. Vi vill rikta ett stort tack till alla lärare som 

undervisat oss i sociologi på Södertörns högskola HT15-HT16 för utan all den engagerade 

undervisning de bidragit med så hade detta arbete inte blivit till. Men ett extra varmt tack till 

vår handledare Magnus Wennerhag som gett oss bästa tänkbara handledning där han både 

stöttat oss i våra idéer men också bidragit med nya infallsvinklar som ständigt utvecklat vårat 

kandidatarbete. 

 

Stort tack än en gång,  

Vänligaste hälsningar Cornelia Frammin och Sofia Paasila  
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Abstract 

The purpose of the paper is to give a detailed description to provide a better understanding of 

what strategies women use when online dating and in real life. The purpose of the paper is to 

identify how women create a sense of security for themselves, to make the leap from online 

communication to meeting an unknown male in the real world. For those two unknown people 

to take the step to meet each other face to face, there should be a kind of trust between them, 

how it is created, and what factors it is that determines that a meeting in real life will take 

place. In this essay, it has applied a qualitative method along with six thematically open 

interviews in which the informants have been women aged 20-30 years. In order to analyze 

the empirical approach, Sztompkas and Giddens's theory of trust and security have been used 

together along side Goffmans concept of front and backstage and other concepts are included 

as well. An analysis of the empirical material was found, the results showing that women 

often use fairly common strategies to create security in itself. These were as such, selecting a 

meeting place that is public and collecting information about the person they are meeting in 

advance using other channels of social media such as Facebook,Tinder, etc. This indicates 

that there is a general underlying concern about who the person really is on the other side of 

the computer screen/mobile screen. It also shows that the women are consciously or 

subconsciously using strategies to build up a sense of security among themselves before 

meeting with an unknown male. 

 

Keywords: Back stage, front stage, online dating, offline, online, role, security, social 

interaction, Tinder och trust. 
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att bidra med en ökad förståelse för vilka strategier unga 

kvinnor använder sig av vid nätdejting, online kontra offline. Syftet med uppsatsen ligger i att 

identifiera hur kvinnor skapar en trygghet för sig själva för att ta steget från online till att 

träffa en okänd man i verkligheten. För att två okända människor ska våga träffa varandra 

ansikte mot ansikte bör det finnas en slags trygghet mellan dem, hur skapas den och vilka 

faktorer är det som avgör att ett möte i verkligheten sker? I den här uppsatsen har det 

tillämpats en kvalitativ metod tillsammans med sex tematiskt öppna intervjuer där 

informanterna har varit kvinnor i åldrarna 20-30 år. För att kunna analysera empirin har Piotr 

Sztompkas och Anthony Giddens teorier om trygghet och tillit använts i kombination med 

Erving Goffmans begrepp om frontstage och backstage samt andra som inbegrips i dessa. 

Genom en analys av det empiriska materialet påträffades resultat som visar på att kvinnor ofta 

använder sig av någorlunda gemensamma strategier för att skapa trygghet för sig själva, dessa 

var exempelvis: att välja en mötesplats som är offentlig, samla information i förväg om 

personen, användningen av andra kommunikationskanaler utöver Tinder etc. Detta pekar på 

att det överlag finns en underliggande oro för vem personen är på andra sidan 

datorskärmen/mobilskärmen, samt att personer omedvetet eller medvetet använder strategier 

för att bygga upp en trygghet hos sig själv innan mötet med en okänd människa.  

 

Nyckelord: Backstage, fasad, frontstage, inramning, nätdejting, offline, online, roll, social 

interaktion, tillit, Tinder och trygghet. 



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie ämnar förklara och visa på hur kvinnor går tillväga för att skapa trygghet för sig 

själva när de kommunicerar med en okänd person på Internet för att sedan träffas i 

verkligheten. Det är även av intresse att se hur tillit skapas mellan individer på Internet som är 

okända för varandra, samt vilka faktorer det är som avgör att ett möte i verkligheten sker.  

Studien tillämpar tematiskt öppna intervjuer med sex stycken kvinnliga informanter i åldrarna 

20-30 år för att få en ökad förståelse för trygghetsskapande på Internet. Informanternas svar 

har sedan redovisats i teman grundade i den tillämpade mind mapen för intervjuerna, för att 

sedan kunna analyseras genom de teoretiska utgångspunkterna som tillämpats i 

undersökningen.  

 

Undersökningens resultat och analys visar på att kvinnor bygger upp en trygghet för sig själva 

inför ett kommande möte ansikte mot ansikte, genom att exempelvis välja mötesplats med 

omsorg, samla så mycket information om den andra personen som möjligt, använda andra 

kommunikationskanaler utöver Tinder etc. Precis som den tidigare forskningen visar så finns 

det en oro för vem den okända personen är på andra sidan skärmen och för att ta steget att 

våga träffas ansikte mot ansikte används olika strategier för att bygga upp en trygghet. 

 

 

 



Innehållsförteckning 

 
1 Inledning………………………………………………………………...…….1 
1.1 Disposition…………………………………………………………………………...…….2 

1.2 Bakgrund…………………………………………………………………………………...3 

2 Syfte och frågeställningar……………………………………………………5 
2.1 Syfte………………………………………………………………………………………..5 

2.2 Frågeställningar………………………………………………………………………….....5 

2.3 Avgränsningar………………………………………………………………………….…..5 

2.4 Fingerade namn…………………………………………………………………………….6 

3 Tidigare forskning………………………………………………...………….7 
3.1 Självpresentation på Internet…………………………………………………….…………7 

3.2 Mötet från online till offline…………………………………………………………….….9 

3.3 Risker med online-dating………………………………………………………...……….10 

3.4 Sammanfattning………………………………………………………………………..…10 

4 Teoretiska utgångspunkter………………………………………………....12 
4.1 Tillits- och trygghetsbegreppet…………………………………………………..……….12 

4.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv…………………………………………..………….14 

5 Metod……………………………………………………………...…………17 
5.1 Datainsamlingsmetod……………………………………………………………………..17 

5.2 Analysmetod……………………………………………………………...………………18 

5.3 Material……………………………………………………………………….…………..19 

5.4 Metodkritik……………………………………………………………………………….19 

5.5 Forskningsetik…………………………………………………………………………….20 

6 Empiri……………………………………………………….……………….21 
6.1 Bakgrund till medlemskapet…………………………………………..………………….21 

6.2 Vanor på Tinder……………………………………………………………………..……23 

6.3 Online- till offline-dating………………………………………………………..………..25 

     6.3.1 Dejtingprocessen……………………………………………………………...……..25 

     6.3.2 Intressant eller inte…………………………………………………………….…….26 

     6.3.3 Äktheten prövas………………………………………………………….………….27 

     6.3.4 Inför offline-mötet……………………………………………………………..……29 

6.4 Utvärdering……………………………………………………………………………….31 

6.5 Sammanfattning av empiri…………………………………………….………………….32 

7 Analys……………………………………………………………..…………34 
7.1 Anonymiteten online……...……………………………………………………..…..……34 

7.2 Träffas på offentliga platser………………………………………………………………35 

7.3 Ta avstånd från de som gör ett oseriöst intryck……………………………….………….36 

7.4 Använda andra kanaler för kommunikation…………………………………………..….39 

7.5 Göra efterforskning i förväg samt meddela vänner och familj……………………..…….39 

7.6 Magkänsla………………………………………………………………………...………40 

7.7 Kommunicera under en längre tid med samma person…………………………….……..40 

7.8 Erfarenhet av liknande dejtingapplikationer…………………………………...…………41 

7.9 Återkoppling till tidigare forskning…………………………………………………...….42 

8 Diskussion och slutsats………………………………………………...……43 
8.1 Diskussion……………………………………………………………………...…………43 

8.2 Slutsats……………………………………………………………………………..……..44 

8.3 Förslag till vidare forskning………………………………………………………………45 



 2 

Källförteckning………………………………………………………………..46 
Skriftliga källor…………………………………………………………….…………………46 

Muntliga källor…………………………………………………………….………………….48 

Elektroniska källor……………………………………………………………...…………….48 

Bilagor………………………………………………………………..………..49 
Bilaga 1: Mind map för intervjuer……………………………………………...…………….49 

Bilaga 2: Anna, telefonintervju 2016-11-24…………………………………………….……50 

Bilaga 3: Elin, platsintervju 2016-11-28………………………………………...……………54 

Bilaga 4: Erika, telefonintervju 2016-12-01………………………………………………….60 

Bilaga 5: Greta, platsintervju 2016-12-02…………………………………….………………64 

Bilaga 6: Josefine, platsintervju 2016-11-29…………………………………..……………..69 

Bilaga 7: Tilde, platsintervju 2016-11-28………………………………………….…………73



 1 

1 Inledning 

 

Internet är ett relativt nytt fenomen som möjliggör kontakt mellan människor som aldrig 

tidigare träffats i verkligheten och har därigenom även förändrat dejtingprocessen (Lawson, 

2006:205). Den anonymitet som Internet kan åstadkomma kan bidra till att människor vågar 

bete sig annorlunda motför vad de skulle våga i verkligheten samt bryta andra traditionella 

sexuella beteenden (Daneback 2008). Forskaren Kristian Daneback anser även att Internet 

blivit en arena för kärlek och sexualitet (Daneback 2006). Förutom det så har Internets 

utveckling skapat nya möjligheter för människor att interagera med varandra. Genom nya sätt 

att interagera så skapas nya strategier till att kunna tolka bilder och dejtingprofiler på Internet, 

för att skapa tillit och överenskommelser människor emellan (Lawson, 2006:205). Tidigare 

forskning visar till exempel på att personer på Internet ofta förvränger sitt sanna jag (Ellison, 

Hancock & Toma 2012) vilket leder till att det finns en ständig oro över att bli lurad på ett 

eller annat sätt (Gibbs, Ellison & Lai 2011). Så vad är det egentligen som får människor att 

våga träffa en okänd person i det verkliga livet, som de enbart träffat på Internet?  

 

Föregående fråga skapar ett intresse för vilka strategier människor använder sig av när de tar 

steget att möta en person offline som de haft en online-kommunikation med. Undersökningen 

ämnar även till att komplettera den kunskapslucka som påträffats vid studiet av tidigare 

forskning inom aktuellt ämnesområde. Där har fokus legat på hur människor presenterar sig 

själva på Internet, hur individer gått från att matcha till att träffas ansikte mot ansikte samt 

vilka risker nätdejting medför. Därför kommer fokus således inte ligga på ovanstående 

områden, utan istället titta på hur individer trots uttalade risker tar steget och träffar varandra 

och vilka strategier som ligger bakom. För att förstå det studerade fenomenet har främst två 

teoretiska utgångspunkter använts och de återfinns i en mer utvecklad form i avsnittet med 

samma namn. Det första handlar om att definiera och förstå tillit- och trygghetsbegreppet i 

aktuellt sammanhang  samt det andra utgörs av utvalda delar från mikrosociologen Erving  

Goffmans dramaturgiska perspektiv.  

 

Forskningen berör Internet och nya fenomen inom samhället har uppstått i samband med dess 

uppkomst och då Internet har en stabil utvecklingskurva i skrivandets stund så bidrar denna 

forskning med begränsad kunskap, sett i dess vida perspektiv då nätdejting kan studeras 

utifrån diverse olika perspektiv. Då studien behandlar en nätdejtingapp som framförallt 

attraherar yngre användare, så som ungdomar och unga vuxna som vuxit upp med Internet, 



 2 

(theguardian.com) kan tänkas att användare av andra dejtingsidor med andra 

huvudmålgrupper använder andra strategier för att skapa trygghet. Syftet är inte heller att 

bidra med kunskap som ska generaliseras till en population. Undersökningen bör därför ses 

utifrån de avgränsningar som presenteras senare i arbetet (se avsnitt Avgränsningar) samt sett 

utifrån valda teoretiska utgångspunkter samt vald metod. Då en tidigare undersökning av 

Brottsförebyggande rådet visar på att kvinnor oftare utsätts för hot och trakasserier än män 

(bra.se) har det upplevts relevant att studera kvinnors aktivitet vad gäller nätdejting när de 

väljer att träffa män. Så intresset i den här undersökningen ligger i hur trygghet byggs upp 

inför mötet med en okänd människa, trots den oro och risker som presenterats tidigare i detta 

avsnitt. 

 

1.1 Disposition 

I kapitlet Syfte och frågeställningar beskrivs undersökningens syfte och frågeställningar mer 

utförligt, något som ämnat hålla samman arbetet från dess ingress till dess analys och slutsats. 

I samma del lyfts även de avgränsningar som gjorts för just denna undersökning samt de 

fingerade namn som används för informanterna i undersökningen. Efter detta avsnitt följer ett 

kapitel om tidigare forskning som gjorts på forskningsområdet och den presenteras i en 

tematisk uppdelning, Självpresentation på Internet, Mötet från online till offline samt Risker 

med online-dating. Den tidigare forskningen syftar till att leda in läsaren på valt ämnesområde 

för att få en bättre uppfattning om den aktuella forskningen. Efter den tidigare forskningen 

beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som även omnämnts tidigare här ovan. Valda teorier 

är de verktyg som används för att förstå de resultat som denna forskning lyft. Undersökningen 

åtföljs därefter av ett metodkapitel som ämnar förklara metodval samt kritik kring vald metod 

men även hur denna undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets rådande riktlinjer för 

forskningsetik. Metodavsnittet ska visa på hur undersökningen utförts. Vidare presenteras en 

beskrivning av hur undersökningen gått till rent praktiskt för att följas av resultatet som 

presenteras under rubriken för Empiri. Avslutningsvis analyseras insamlade data med hjälp av 

valda teorier. I ett avslutande kapitel för diskussion och slutsatser sammanfattas hela 

uppsatsen där de viktigaste resultaten lyfts. För den intresserade finns även tillgång till en 

fullständig källförteckning för de källor som använts för undersökningen men också bilagor 

för den mind map som användes som underlag vid genomförandet av intervjuerna samt det 

transkriberade materialet. Inledningsvis presenteras nedan ett avsnitt som behandlar 

bakgrunden kring nätdejting, framförallt kring det valda studieobjektet Tinder.  
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1.2 Bakgrund  

Tinder är en del av så kallade Mobile Dating Applications (MDA) och har de senaste åren ökat 

i popularitet där Tinder har 26 miljoner matchningar varje dag. MDAs har som syfte att såväl 

vara en viktig del i modern dejtingkultur som inom medierad kommunikation samt att 

möjliggöra möten mellan användare som inte känner varandra sedan tidigare (Zhang & 

Yasseri, 2016:1). Tinder är en dejtingapp som släpptes 2012 och är tillgänglig för IOS samt 

Android (apptinder.com). Appen skapades i Los Angeles och finns idag i 196 länder 

(gotinder.com) och används till 85% av personer mellan 18-34 år (theguardian.com). Tinder-

användare måste logga in via det sociala nätverket Facebook för att få tillgång till appen. 

Dock publicerar inte Tinder någonting på Facebook angående aktiviteten på Tinder eller 

liknande, utan den använder sig enbart av tillgången till profilbilder, vänner samt gilla-

markeringar som personen har gjort på Facebook (apptinder.com). Syftet med Tinder är att 

genom knapp information utvärdera och komma i kontakt med okända människor, något som 

kan skapa viss osäkerhet inför ett så kallat FtF-meeting (ansikte-mot-ansikte-möte) då 

funderingar kring diskrepansen mellan en persons digitala profil samt verkligheten uppstår. 

Tinder har därför medvetet valt att sammankoppla appen med Facebook för att således minska 

risken för att människor ska matchas med profiler som inte existerar i verkligheten. Profilen 

på Tinder påminner om den som finns på Facebook och presenterar information, så som 

användarnamn, fotografier, ålder och gemensamma vänner (Duguay, 2016:6). Genom att 

koppla Facebook med Tinder så väljer Tinder automatiskt ut fem stycken profilbilder från 

personens Facebookkonto, som vid ett senare skede går att ändra på. Dock så går det att ha 

max sex stycken profilbilder på Tinder (apptinder.com). Dessutom låter Tinder användaren att 

hitta personer som är inom ett visst räckhåll från den plats denne befinner sig på 

(apptinder.com) och alla förändringar som Tinder-användarna vill göra måste således ske via 

Facebook. Syftet med att inte kunna ladda upp bilder direkt från mobilen blir därmed att 

stärka dejtingprofilernas äkthet (Duguay, 2016:9).  

 

För den som vill hitta en person att matcha med på Tinder hamnar först i ett läge där den 

andra personens bild, namn, ålder, gemensamma vänner och intressen blir tillgängligt. Genom 

att klicka på vald persons foto kan användaren få ytterligare information, så som tillgång till 

fler foton (Duguay, 2016:9). I utgångsläget finns även möjlighet för användarna att välja inom 

vilket åldersspann en eventuell match ska finnas inom. Däremot har Tinder reglerat detta 

genom att exempelvis endast låta 13-17-åringar få tillgång till samma åldersspann som de 
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själva befinner sig i och detsamma gäller alla andra åldrar. Användarna kan även välja kön på 

önskad partner (Duguay, 2016:9-10).  

 

För att få möjlighet att komma i kontakt med en person på Tinder som användaren fattar tycke 

för så måste även den andra personen ge sitt samtycke genom att matcha, som samtycket 

omnämns på Tinder. Vid en match möjliggörs konversationer via meddelanden och om 

användaren känner ett behov av det så finns även möjligheten att pausa eller alternativt dölja 

sitt Tinder-konto (Duguay, 2016:10). 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Undersökningen ämnar förklara och visa på hur kvinnor går tillväga för att skapa trygghet för 

sig själva när de träffar en okänd person på Internet som de därefter väljer att träffa i 

verkligheten. Det är även av intresse att se hur tillit skapas mellan individer som är okända för 

varandra samt vilka faktorer som avgör att ett möte i verkligheten sker. Det skapas ett intresse 

för detta då den tidigare forskningen visar på att det finns en diskrepans mellan människors 

självpresentation framför kontra bakom en datorskärm (Ellison, Hancock & Toma 2012).  

2.2 Frågeställningar 

Det tidigare presenterade avsnittet kompletteras med följande frågeställningar och som ämnar 

fullborda undersökningens syfte. Den mest övergripande frågeställningen är Hur skapas 

trygghet kring nätbaserad dejting och på vilka sätt skapas den? Den frågan kompletteras och 

preciseras vidare med Vilka strategier använder kvinnor för att skapa trygghet när de träffar  

en man online som de sedan möter offline? 

 

2.3 Avgränsningar 

Undersökningen har fokus på strategier som människor använder för att skapa trygghet för sig 

själva när de träffar en person online som de sedan bestämmer sig för att träffa offline. 

Arbetet har avgränsats till att fokusera på unga (inom åldersspannet 20-30 år) kvinnors 

resonemang kring trygghetsstrategier när det kommer till att träffa en man via 

dejtingapplikationen Tinder, vilket innebär att användare av andra dejtingsidor inte deltar i 

undersökningen. Arbetet avgränsas även helt från mäns resonemang samt från kvinnor som 

inte ingår i nämnt åldersspann. Då statistik som tidigare presenterats i avsnittet för Inledning 

visar på att majoriteten av användarna på Tinder är i åldern 18-34 så har aktuella informanter 

valts ut som relevanta för undersökningen. Forskningen fokuserar även endast på unga 

kvinnor som använt sig av Tinder, då tidigare presenterad statistik visar att kvinnor utsätts för 

trakasserier och hot i större utsträckning än män (bra.se), varför forskningen motiverats till att 

ha ett fokus på just kvinnor och deras trygghetsstrategier. 
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2.4 Fingerade namn 

För denna undersökning har fullständig anonymitet inte kunnat utlovats då forskarna har 

kännedom om de intervjuade. Således har respektive informant fått ett fingerat namn som 

kommer tillämpas genom hela arbetet. Nedan presenteras de intervjuade med det fingerade 

namnet angivet. Likaså vad gäller angiven ålder så är den endast ungefärlig. När det kommer 

till Elias och Carl nedan så omnämns även de eftersom Greta och Erica nämner dem vid 

flertalet tillfällen under respektive intervju. Elias och Carl har inte intervjuats men är 

fingerade namn för att kunna nämna dem i såväl transkriberingar som avsnittet för Empiri, där 

det ansetts vara av betydelse. 

 

Greta (och Elias): 21 år (och 19 år) 

Elin: 25 år 

Tilde: 20 år 

Erica (och Carl): 28 år (och 29 år) 

Josefine: 25 år 

Anna: 26 år 
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3 Tidigare forskning 

Inom ämnesområdet nätdejting finns mycket forskning som gjorts utifrån diverse olika 

perspektiv. En stor del av forskningen berör hur människor presenterar sig själva online 

kontra offline, hur det går till från en matchning till ett möte samt eventuella risker som kan 

följa med nätdejting. Följande avsnitt är indelat efter olika teman för att få en mer strukturerad 

överblick inom olika ämnesområden kring nätdejting och dessa är Självpresentation på 

Internet, Mötet från online till offline samt Risker med online-dating. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning av den tidigare forskningen samt varför aktuell forskningsfråga är av 

intresse. De sökord som användes vid studiet av tidigare forskning var bland annat: tillit, trust, 

misstro, distrust, nätdejting, online dating, offline dating, FtF meeting, face to face meeting 

samt self-presentation.  

3.1 Självpresentation på Internet 

Tidigare forskning visar att nätdejtingprofiler på Internet ofta är statiska självpresentationer, 

såsom en beskrivning av sig själva i kombination med fotografier. Dessa profiler är 

nödvändiga för personer som dejtar på Internet då de utgör en start för eventuella framtida 

möten som sker ansikte mot ansikte. Således är profilerna konstruerade på ett sådant sätt att 

de ska attrahera potentiella partners på Internet. En konsekvens av detta är att det ofta är 

många personer som ljuger om sin identitet alternativt förskönar den, vilket i sin tur kan leda 

till att självbilden av en person kan förstöras vid ett möte offline (Ellison, Hancock & Toma 

2012). För många individer handlar självbilden på Internet om nödvändiga beslut, ett beslut 

om att vara ärlig eller inte. Att vara ärlig kan många gånger framställa en person som mindre 

attraktiv, samtidigt som lögner i en självpresentation kan leda till något negativt (Ellison et al. 

2012).  

 

En forskning av Ramirez, Sumner, Fleurier och Cole (2015) visar på att personer som dejtar 

online konstruerar en mental bild av deras potentiella partner genom att läsa deras 

dejtingprofil. Således används den informationen till att fylla i luckor av saknad information 

på personen som de har kontakt med på internet, i en ansats att ta reda på hur personen ifråga 

är i det verkliga livet. Detta är även något som Gibbs, Ellison och Lai (2011) uppmärksammat 

i sin studie om autencitet på just Tinder. Där identifierade de att nätdejtares största oro 

handlade om att andra personer många gånger förvränger sitt sanna jag, att de överdriver eller 

ljuger om deras identiteter.  
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Ofta handlar det inte enbart om att förvränga sitt utséende eller personlighet, utan det kan 

även handla om att ljuga om sin relationsstatus eller vad för relation som är av intresse. 

Personer kan från en början indikera om att de söker vänskap, en dejt eller en partner, när de 

egentligen enbart är ute efter en sexuell relation (Myers, Coulter, Yalcin & Corvin 2016).  

Således bidrar medierad kommunikation till att personer medvetet eller omedvetet kan skapa 

en falsk eller förvrängd personlighet som de sedan använder för att kommunicera med 

potentiella partners (Tong & Walter 2015).  

 

Internetdejting tillåter personer att konstruera en personlighet som avviker från personligheten 

i det verkliga livet, då personerna ifråga vet väldigt lite om den andra som sitter bakom 

datorskärmen (Lawson & Leck 2006). Många gånger använder personer sig av kreativa 

metoder för att identifiera sig själva som tuffa och pålitliga (Lawson 2006) samtidigt som den 

presenterade självbilden är en blandning av det förflutna, nutiden och framtiden. Detta ger en 

bild av hur personen önskar att de var, hur de brukade vara samt hur de planerar att bli 

(Ellison et al. 2012). Vidare kan detta leda till att många individer blir besvikna på den person 

som de vid ett senare tillfälle träffar i verkligheten, då personligheten som visas genom 

dejtingprofilen många gånger inte överensstämmer med den person som konstruerade den 

(Lawson & Leck 2006).  

 

Tidigare studier visar även att det är svårt översätta en förkroppsligad bild av sig själv till en 

kort och statisk presentation, vilket kan bidra till vissa avvikelser mellan en online- kontra 

offline-presentation, där vissa avvikelser är lättare att acceptera än andra (Ellison, Hancock & 

Toma 2012). Ju längre man avvaktar med att träffas för första gången desto svårare kan 

avvikelserna vara att acceptera. Detta eftersom en mental bild av den personen har byggts upp 

i förväg. Så att vänta för länge med första dejten kan således vara skadligt för personer som 

målat upp en bild av sin potentiella framtida partner, vilken kan vara en konsekvens av 

partnerns oärlighet, felaktiga presentation eller möjligtvis en överdrift av dejtingprofilen 

(Ramirez et al. 2015). I en studie av Myers, Coulter, Yalcin och Corvin (2016) ansåg många 

individer att personer på Internet ofta ljuger om sin ålder, vikt och hälsa. De uppgav även att 

de publicerar bilder på sin nätdejtingprofil som kan upplevas vilseledande. Det framgick även 

av den här studien att män ofta publicerar foton från när de var yngre eller när de var i en 

bättre fysisk form, medan kvinnor ofta ljuger om sina fysiska attribut för att framställa sig 

själva som mer lockande inför potentiella framtida partners (Myers et al. 2016). En annan 

studie visar även på att antalet bilder på en persons dejtingprofil har en stark positiv effekt på 
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hur bra första dejten blir (Ramirez et al. 2015). 

 

Sammanfattningsvis handlar en nätdejtingprofil många gånger mer om ett löfte om sig själv 

än om en exakt presentation av sig själv (Ellison et al. 2012). Det riktiga mötet som sker 

ansikte mot ansikte kommer att avslöja personens sanna jag och kan således ha en negativ 

påverkan om en eventuell falsk presentation har uppgetts. Således skapar och investerar 

nätdejtare i en personlighet medan de vet att den förr eller senare kan bli förstörd (Lawson 

2006).  

3.2 Mötet från online till offline 

Vad gäller det första offline-mötet efter kontakt online finns studier som visar på att de som 

träffas relativt tidigt i verkligheten, efter första nätbaserade kontakten, har förmåga att 

acceptera några mindre skillnader i förväntningarna på en person kontra personen i 

verkligheten. Detta till skillnad från de som väntar längre med det första mötet ansikte mot 

ansikte då studier visar på att osäkerheten ökar då den person som kommunicerats med inte 

uppfyller förväntningarna i verkligheten (Ramirez, Sumner, Fleuriet & Cole, 2015:110). 

Samma undersökning visar att kompletterande personlig interaktion via e-post, sms eller 

telefonsamtal kunde påverka första dejten positivt (Ramirez et al., 2015:110-111). 

 

Vad gäller själva mötet så visar studien Positives and negatives of online dating according to 

women 50+ att många uppger att de vid flertalet offline-möten träffat bedragare. Samma 

studie visar att kvinnor generellt har en misstänksam inställning och vidtar försiktighet inför 

möten ansikte mot ansikte med personer de träffat på Internet (Myers, Coulter, Yalcin & 

Corvin, 2016:264). 

 

Kristian Danebacks studie Love and Sexuality on the Internet visar att tillvägagångssättet vad 

gäller nätdejting är individuellt och beroende av de enskilda individernas erfarenheter men att 

det oftast börjar med interaktion på en dejtingsida och övergår därefter till kontakt via e-post 

eller sms. Kontakten därefter fortsätter vanligtvis med telefonsamtal innan det resulterar i ett 

möte i verkligheten. Studien visar även att vanligtvis sker de första offlineträffarna i en 

offentlig miljö (Daneback 2006). Lawson och Leck anser att Internet inte är separerad från 

verkligheten utan en del av den. Därigenom breddar relationer på Internet det sociala 

nätverket. I deras studie framgår det att motivationen till användandet av nätdejting är olika 
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samt att en del har en romantisk fantasi om att de ska hitta den rätte. Andra motiv är spänning 

och att man kan få tröst efter en livskris via personer på internet (Lawson 2006).   

3.3 Risker med online-dating 

Studier kring riskerna med att träffa någon via Internet visar på att många är oroade över att 

bli lurade och besvikna. Orsaken till denna oro uppges vara att många nätdejtingprofiler inte 

överensstämmer med verkligheten samt att icke korrekta uppgifter vad gäller enskilda 

individers aktuella relationsstatus presenteras (Couch, Liamputtong & Pitts, 2012:702). För att 

minska riskerna för att utsättas för bedrägeri och svek när det gäller interaktion via Internet så 

visar en studie på att deltagarna önskar att få ta del av ett flertal foton av den person de har 

kontakt med, för att säkerställa dess äkthet. Även att kommunicera med rösten, exempelvis 

via telefon, är ett sätt för personer att garantera den andra personens kön. Den okända 

personen upplevs även mer pålitlig om denne delar med sig av andra profiler på andra sociala 

nätverk, något som också möjliggör tillgång till mer information om den personen (Couch, 

Liamputtong & Pitts, 2012:702-705). Studien visar även på att det finns en oro kring det 

verkliga mötet ansikte mot ansikte, som handlar om att bli lurad eller bedragen av personen de 

haft kontakt med på Internet (Couch, Liamputtong & Pitts, 2012:710).  

 

En annan studie bekräftar det ovanstående där kvinnor fått svara kring riskerna med nätdejting 

och uppger lögner samt att bli bedragen som några av de främsta nackdelarna. Dock så berör 

denna studie även riskerna med att få sexuella meddelanden som inte varit önskade (Myers, 

Coulter, Yalcin & Corvin, 2016:263). Studien visar också att konsekvenserna av kvinnornas 

oro kring internetdejting resulterar i försiktighet kring social interaktion online. De uppger 

även att de var skeptiska till en person tills de träffades i verkligheten, trots att ett möte 

ansikte mot ansikte anses riskfyllt (Myers et al., 2016:264). En annan studie visar dock att 

dess deltagare upplever internetdejting som glädjefyllt och spännande, två fördelar som de 

menar dominerar eventuella risker (Lawson 2006:206). 

 

3.4 Sammanfattning 

Den nämnda tidigare forskningen visar på att fokus på studier inom aktuellt ämnesområde 

ligger på den sociala interaktionen i form av hur människor online utger sig för att vara, hur 

de presenterar sig själva. Likaså visar studier på risker med internetdejting, vilka är kopplade 

till diskrepansen mellan självpresentation och personen ifråga i verkligheten. Studierna har 



 11 

visat att många oroar sig för att bli bedragna när de träffar en tidigare internetdejt ansikte mot 

ansikte samt att många även upplevt lögner i verkligheten. Nämnda studier visar också på hur 

online-dejter ofta inleds samt vilka verktyg människor använder för att ta en online-dejt till en 

offline-date. Tidigare studier tycks ha ägnat desto mindre uttalat fokus på de specifika 

strategierna människor använder för att skapa trygghet när de möter en okänd person offline. 

Detta trots att tidigare studier lyft diverse risker med internetdejting. Här finns en lucka i 

forskningen som denna studie ämnar bidra med kunskap till i form av studier kring just 

trygghets strategier inom internetdejting.   
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4 Teoretiska utgångspunkter 

För att senare kunna analysera den insamlade data och hitta möjliga trygghets strategier så har 

det i denna undersökning tillämpats två huvudsakliga teoretiska utgångspunkter, där den ena 

berör begreppen tillit och trygghet samt hur trygghet skapas. Detta utifrån teorier av Piotr 

Sztompka samt Anthony Giddens. Dessa teorier presenteras nedan i 4.1 och har valts för 

undersökningen som ett verktyg till att förstå vad trygghet är samt hur trygghet kan skapas.  

 

Vidare analyseras undersökningens insamlade material utifrån den samhällssyn som 

mikrosociologen Erving Goffman presenterat och som benämns som det dramaturgiska 

perspektivet. Valda delar från hans teorier har hämtats från den svenska översättningen av The 

Presentation of Self in Everyday Life, Jaget och maskerna. Översättningen valdes då viktiga 

begrepp redan översatts och således kan de engelska begreppen och definitionerna användas 

mer precist i denna undersökning som presenteras på svenska. Goffmans begrepp har som 

syfte att bidra med förståelse till forskningen kring vilka faktorer inom online- och offline-

dating som kan förstärka/försvaga upplevelsen av trygghet.  

4.1 Tillits- och trygghetsbegreppet 

Hur kommer det sig att individer litar på att andra okända människor? Sztompka definierar 

tillit som ett chanstagande på andra individers agerande. Han anser att tillit enbart existerar 

mellan människor och kan inte kopplas ihop med naturen (Sztompka 1999:12). Således kan 

individer känna tillit eller misstro till andra individer, men även till grupper eller 

organisationer. En individ kan alltså känna tillit alternativt misstro till grupper/organisationer 

eller sociala roller, samt till olika tekniska system och andra sociala system och ordningar som 

existerar i ett samhälle. Sammanfattningsvis kan man säga att tillit i grund och botten faller på 

olika individer. Så oavsett om det är en individ eller en organisation, så är det alltid individer 

bakom som tilliten tillskrivs (Sztompka 1999:42-46). 

 

 

Liknande syn på tillit har sociologen Anthony Giddens där hans begrepp ontologisk trygghet 

beskrivs som en känsla av trygghet, kontinuitet samt ordning i händelser (Giddens 1996:91, 

1999:275). Det innebär att individer litar på andra individer och samhällets funktioner och 

syftar på en allmän försiktighet. Dock är det svårt att hålla sig borta från alla risker som 

samhället och andra individer kan bidra med, vilket Giddens menar på att individen kan bortse 
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från dessa risker med hjälp av den ontologiska tryggheten (Giddens 1999:25-52). Således är 

den ontologiska tryggheten en slags skyddshinna som sållar bort allt det negativa som kan 

dyka upp i en individs liv, som gör att individen klarar av att bevara mod och hopp oavsett 

vilken situation den befinner sig i. Den ontologiska tryggheten hjälper således att bortse från 

risker och istället ha tankar på att risker och andra faror inte kan drabba individen. På så vis 

kan den ontologiska tryggheten hjälpa individer att bortse från risker som mötet online till 

offline kan bidra med.  

 

Vidare menar Sztompka att individer aldrig kan förutspå vad som kan ske i framtiden, samt 

vilka effekter andras eller sina egna handlingar leder till. Ofta känner individer tillit till andra 

människor som är lika en själv, samt att det ofta finns förväntningar på hur andra människor 

ska bete sig. Om dessa förväntningar inte uppfylls så kan det leda till en besvikelse. Förutom 

att känna tillit till en annan person så kan tillit även användas som en strategi för en individ, 

för att minska den sociala och kognitiva komplexiteten (Sztompka 1999). Alltså att när en 

människa känner tillit till en annan så förutsätts att saker och ting kommer vara på ett visst 

sätt. Således måste individer ta en risk och tro att andra personer inte sviker samt att de 

personer tilliten finns till kan leva upp till de förväntningar som målats upp, till exempel innan 

mötet offline.  

 

Så hur ter sig egentligen tillit och skapandet av trygghet via Internet? Mycket av den tidigare 

forskningen tar upp konsekvenserna med självpresentationen på Internet (Ellison, Hancock & 

Toma 2012; Ramirez, Sumner, Fleurier & Cole 2015; Gibbs, Ellison & Lai 2011; Tong & 

Walter 2015). Att presentera sig online kan många gånger handla om att skapa en slags 

underliggande strategi för trygghet, då det på Tinder många gånger enbart handlar om 

utséende. Profilen som användare på Tinder presenterar är nödvändiga då det utgör en start 

för eventuella framtida möten som sker ansikte mot ansikte (Ellison et al. 2012). Samtidigt 

som en profil ska attrahera potentiella framtida partners så måste användaren även bestämma 

sig för att vara ärlig eller inte. Där kan en slags grund till trygghet skapas tack vare antalet 

bilder som visas på profilen, men även länkar till andra kommunikationskanaler på Internet 

såsom Instagram1 eller Snapchat2. Således är det svårt att känna tillit via Internet då många 

                                                 
1 Instagram är en applikation där användarna får möjlighet att dela en serie foton 

(instagram.com). 
2 Snapchat är en applikation som syftar till att möjliggöra för användarna att konversera 

spontant genom visuella meddelanden, det vill säga via bilder och videos (snapchat.com).  
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personer konstruerar en personlighet som avviker från hur individen egentligen är, då andra 

individer vet väldigt lite om den personen som sitter bakom skärmen (Lawson & Leck, 2006). 

För att skapa en tydligare bild av en person inför ett potentiellt möte i verkligheten kan 

profilinformationen kompletteras med personlig interaktion via e-post, sms eller telefonsamtal 

(Ramirez et al. 2015:110-111). Detta för att skapa en trygghet om att personen är verklig samt 

få en röst till personens bilder på Tinder. En studie av Daneback (2006) visar även på att 

majoriteten av de första offlineträffarna sker i en offentlig miljö, vilket kan vara ett sätt för 

individer att skapa trygghet genom att ha andra människor omkring sig, istället för att ses 

hemma hos en själv eller hos personen man ska träffa.  

 

I denna aktuella undersökning tillämpas såväl Giddens som Sztompkas teorier kring tillit och 

trygghet för att förstå hur just det kan skapas genom social interaktion på Internet. Skapandet 

av exempelvis trygghet ses som en strategi och dessa strategier är det som är kärnan i denna 

forskning. För att förstå en trygghetsstrategi bör det även förstås vad tryggheten skapas av. 

Dessa teorier syftar till att komplettera Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv som 

presenteras nedan.     

4.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Erving Goffman (1922-1982) var professor inom ämnesområdena antropologi och sociologi 

och  Jaget och maskerna är den svenska översättningen av The Presentation of Self in 

Everyday Life från 1959 där hans samhällssyn det dramaturgiska perspektivet presenteras. 

Det dramaturgiska perspektivet drar paralleller mellan samhället och en teaterscen. Han 

menar på att likt skådespelare på en teaterscen så tar människor sig an olika roller i samhället 

och handlar utefter vad som förväntas i diverse olika situationer som människan möter i sin 

vardag (Goffman, 2014). 

 

De olika kopplingar Goffman gör mellan samhället och teaterscenen presenterar han i Jaget 

och maskerna och exemplifierar begrepp, som är tagna från dramaturgin, genom vardagliga 

situationer. Goffman har i sitt arbete valt ett stort antal begrepp men för denna undersökning 

har några specifika valts ut som är relevanta för undersökningen och som presenteras vidare i 

detta avsnitt. 

 

Roll är ett av de valda begreppen från Goffmans teori och handlar om att människor förväntas 

agera utifrån en specifik rollkaraktär som den personen mer eller mindre medvetet tagit på sig. 



 15 

Personen måste genom diverse medel, såsom språk, agera i enlighet med förväntningar som 

ställs på en viss roll (Goffman, 2014:156). Ett annat begrepp som Goffman beskriver är team. 

Han menar att människor inte med säkerhet ger en presentation av sig själva baserade på den 

de är utan att de ser sig själva som en representation för en grupp. Författaren exemplifierar 

detta genom att beskriva människor inom serviceyrken som enligt honom ger en förväntad 

bild av yrkesgruppen och inte en personlig presentation av individen själv (Goffman, 

2014:73).  

 

Ett annat viktigt begrepp är det Goffman benämner som fasad. Fasaden är viktig för 

skådespelaren då den ämnar förstärka tron på dess roll och fasaden kan användas såväl 

omedvetet som avsiktligt (Goffman, 2014:28). Fasaden inkluderar andra begrepp där 

inramning är en viktig beståndsdel. Detta begrepp kan inkludera allt från möbler till dekor och 

används som bakgrund för själva framförandet. Vad som är specifikt för inramningen är att 

den är platsbunden vilket innebär att skådespelaren måste befinna sig på en specifik plats för 

att kunna nyttja den. Detta innebär också att när skådespelaren lämnar den specifika platsen så 

upphör just den rollen (Goffman, 2014:29). Till begreppet fasad finns även det som kallas 

personlig fasad och som inkluderar de detaljer som karaktäriserar en specifik roll, exempelvis 

kläder, gester och dylikt (Goffman, 2014:30). 

 

Det som händer bakom scenen, det som Goffman kallar för backstage, är viktigt för vad som 

sedan kan visas frontstage, alltså på scenen . Goffman anser att människans beteende liknar en 

teater där individerna ingår i ett skådespel, där de även vill göra intryck på sin publik 

(Goffman, 2014:28). Goffman menar att individer tillämpar olika masker beroende på vilken 

omgivning och situation de befinner sig i. Han anser att individer agerar olika beroende på om 

människor befinner sig frontstage, alltså i den främre regionen, eller backstage, i den bakre 

regionen. Han eller hon befinner sig då där själva framträdandet utspelar sig och där publiken 

direkt kan se individens handlingar, han/hon är offentlig. Genom frontstage försöker även 

individen ofta ge publiken ett visst intryck (Goffman, 2014:98).  

 

Backstagebeteendet beskriver Goffman som det som gömmer sig bakom kulisserna, således 

individens privatliv. Det är ofta i den privata miljön som individen i lugn och ro kan 

konstruera och utforma sig själv inför framträdandets kommande inslag och illusioner. Det är 

även här som individen har möjlighet att samla kraft eller mod till sitt beteende frontstage, 



 16 

alltså i den offentliga miljön. I den privata miljön har även individen möjlighet att kliva ur den 

roll som personen möjligtvis skapat för sig själv, hämta egen tid för funderingar, utveckla 

kommande framträdanden eller bara koppla av (Goffman, 2014:102).  

 

Bland den tidigare forskning som presenterades i avsnittet med samma namn så finnes Erving 

Goffmans teorier där bland annat en använts med fokus på självpresentation på Internet kontra 

i verkligheten (Lawson & Leck 2006; Ellison, Hancock & Toma 2012) samt för att förklara 

och förstå risker kring dejting, där de talat kring människors utséenden på Internet i 

jämförelse verkligheten. En annan som använt sig av Goffmans begrepp är Daneback (2006) 

som beskriver frontstage och backstage när det gäller kommunikation på Internet. Daneback 

menar att personen ifråga befinner sig backstage vid kommunikation via Internet och sedan 

frontstage vid mötet i verkligheten. På liknande sätt som Daneback använder begreppen 

frontstage och backstage används begreppen även i denna undersökning men i syfte att förstå 

trygghetsstrategier. Inför denna undersökning har även de andra begreppen från Goffmans 

dramaturgiska perspektiv valts med syfte att förstå de strategier kvinnor väljer för att ta steget 

från att kommunicera med en man online till att träffa denne offline. Teorin i relation till 

empirin analyseras senare i avsnittet för Analys.  

 

Viktigt att nämna är dock att Goffman tog fram sina teorier innan Internet fanns tillgängligt 

för allmänheten. Men som lyftes i den tidigare forskningen så menar Lawson och Leck att 

Internet inte är åtskilt från verkligheten utan snarare en del av den (Lawson, 2006). Detta 

öppnar upp för diskussion kring hur jämförbar den virtuella verkligheten är med den verkliga 

verkligheten. Men som analysen senare kommer visa så är Goffmans teorier väl applicerbara 

såväl online som offline och att oavsett kontext så sker en social interaktion, vilket är grunden 

för Goffmans dramaturgiska perspektiv.  
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5 Metod  

I detta avsnitt presenteras en mer ingående beskrivning av vald datainsamlingsmetod med en 

närmare beskrivning av urvalet samt det praktiska genomförandet i korta drag. Vidare 

omnämns också vald analysmetod, det material som används för undersökningen samt 

nämnvärd metodkritik. Avsnittet avslutas med en sammanfattning om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer samt hur hänsyn tagits till dessa i denna undersökning.  

5.1 Datainsamlingsmetod 

Inför undersökningen genomfördes sex stycken kvalitativa intervjuer som antingen skedde på 

plats eller via telefon. Tre av de platsintervjuer som gjordes spelades in efter tillstånd från 

respektive respondent, i enlighet med aktuella forskningsetiska principer (se avsnitt för 

Forskningsetik). De andra tre nedtecknades under intervjuerna. Syftet med att spela in 

intervjuerna var för att kunna återgå till specifika avsnitt under hela analysarbetet samt för att 

fånga eventuella distinktioner i tonfall och dylikt, något som Jan Trost nämner som en av 

fördelarna med att använda ljudupptagare (Trost, 2010:74). Inför intervjuerna förbereddes en 

så kallad mind map med olika teman (se Bilaga 1) och frågorna i mind mapen var en grund 

till så kallade tematiskt öppna intervjuer (Aspers, 2007:143). Trost (2010) avråder forskare 

från att ha en alltför bred intervju med inkluderande frågor som berör mer än forskningens 

syfte och därför förbereddes en kort och koncis mind map som inkluderar frågor som avsetts 

kunna bidra till att uppfylla forskningens syfte. Kvalitativa intervjuer valdes för denna studie 

då syftet är, i enlighet med det Idar Magne Holme samt Bernt Krohn Solvang (1997) skriver i 

Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder, “[...] att öka informationsvärdet 

och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi 

studerar” . Eftersom forskningens syfte efterfrågar människors personliga resonemang så var 

kvalitativ metod den metod som ansågs lämpligast för att lyfta just hur människor resonerar.  

 

Den urvalsmetod som tillämpades för att komma i kontakt med aktuella respondenter har varit 

det som i Kvalitativa intervjuer omnämns som bekvämlighetsurval. Trost (2010) skriver att 

det är en “vanlig och praktisk metod” och som innebär att forskaren finner sina respondenter i 

sin närhet. En variant av bekvämlighetsval är snöbollsurval som innebär att en informant kan 

föreslå en annan som denne anser kunna tillföra forskningen något intressant. I denna 

undersökning har snöbollsurval använts till viss del då en informant varit länken till en annan 

(Trost, 2010:141). Denna metod ansågs lämplig då en informant som redan deltagit under en 
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intervju torde ha en god uppfattning om andra som skulle kunna tillföra värdefullt material till 

undersökningen. Trost (2010) anser att metoden inte lämpar sig för enkätundersökningar men 

att det är en bra urvalsmetod vid “strategiska urval för kvalitativa studier”.  

 

För att säkerställa att insamlade data och analyser är trovärdiga så måste man kunna visa att 

datan som samlats in är seriös och relevant för den aktuella problemställningen (Trost, 

2010:134). Därför har etiska aspekter tillämpats vid själva datainsamlingen samt även vid 

presentationen av den senare i avsnittet för Empiri. För att ytterligare stärka trovärdigheten så 

finns det transkriberade materialet från alla intervjuerna bifogade som bilagor. Vad gäller 

undersökningens tillförlitlighet likställs översätts den ibland från den kvantitativa metodens 

begrepp reliabilitet som talar om en slags replikerbarhet. Att undersökningen av andra ska 

kunna genomföras på samma sätt och med samma resultat. Men Simon Lindgren (2014) 

menar att kvalitativa studier inte ämnar presentera replikerbara studier på det viset och att det 

därför inte är av värde att ta hänsyn till begrepp från den kvantitativa metoden. Däremot har 

hela undersökningen presenteras så utförligt som möjligt för att läsaren ska veta hur den 

genomförts och för att kunna skapa sig en uppfattning om resultaten är rimliga och 

tillförlitliga.   

5.2 Analysmetod 

Efter att allt material samlats in påbörjades analysarbetet där det inspelade materialet 

transkriberades. Att transkribera innebär att omvandla insamlade data till analyserbart 

material (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014:31). Transkriptionerna återfinns i Bilagor 2-7.  

 

När det insamlade materialet var transkriberat gjordes det som författarna till Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys benämner som kodning. Tanken med kodning är att materialet 

ska behandlas systematiskt för att forskaren ska veta vad insamlade data faktiskt visar utan att 

förhastade slutsatser dras (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014:31). Kodning är en 

analysmetod som praktiskt innebär att forskaren delar in materialet utefter olika teman 

alternativt kategorier och koderna är då de namn som forskaren tilldelar de olika kategorierna 

efter exempelvis vad de respektive avsnitten behandlar (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 

2014:32).  

 

De koder som använts har sin grund i mind mapen (se Bilaga 1), den intervjuguide som 

användes för respektive intervju. Koderna som tillämpats är Bakgrund till medlemskapet, 
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Vanor, Online- till offline-dating och Utvärdering. De nämnda koderna har även utgjort den 

tematiska indelningen som valts för avsnittet Empiri.  

5.3 Material 

För denna studie har insamlat material från sex stycken intervjuer använts som primärt 

material. Valet av antalet intervjuer styrdes utefter när teoretisk mättnad upplevdes, det vill 

säga när studien samlat in det som setts som tillräckligt material för att besvara 

frågeställningarna. (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014:154) Även Trost (2010) lyfter att ett 

färre antal informanter är att föredra då många intervjuer blir svåra att hantera. Detta då det 

blir en för stor mängd detaljer att ta hänsyn till vid det fortsatta arbetet. Analysen av denna 

undersökning ämnar finna detaljer som gör trygghetsstrategierna identifierbara och därmed 

ansågs efterhand att de sex intervjuerna fyllde forskningens syfte och där det upplevdes att ett 

större antal intervjuer inte hade bidragit med ny kunskap till forskningen.  

5.4 Metodkritik 

Eftersom undersökningen berör en dejtingapp och där kärlek och dejting kan vara väldigt 

privat skulle kritik lyftas mot valet av att spela in vissa av intervjuerna då det skulle kunna 

leda till att informanterna inte vågar vara lika öppna under respektive intervju. Samtidigt har 

denna eventuella tänkbara problematik inte upplevts vid genomförandet av intervjuerna. 

Dessutom har endast en intervjuare deltagit vid varje intervju, eftersom två skulle kunnat 

upplevas som ytterligare en faktor till osäkerhet. Eftersom intervjuarna hade mer eller mindre 

kännedom om de respektive respondenterna så fanns ett redan befintligt förtroende. Eftersom 

kärlek och relationer kan vara väldigt privat och således ett känsligt ämne att tala kring så 

upplevs det befintliga förtroendet endast som något positivt i aktuellt sammanhang. Det har 

troligtvis bidragit till mer öppna och ärliga svar från informanterna.   

 

En annan kritik gällande valet av telefonintervjuer lyfter Trost (2010) och menar på att 

telefonintervjuer ofta är standardiserade och inte ämnade för intervjuer av mer djupgående 

karaktär. Trots denna kritik har under telefonintervjuerna inga problem med mer ingående 

frågor påträffats, detta möjligen då intervjuaren känt respektive informant, vilket troligtvis 

skapat goda förutsättningar för att kunna ställa denna typ av frågor via telefon.  
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5.5 Forskningsetik 

Forskare har diverse olika riktlinjer att förhålla sig till vid bedrivandet av forskning. 

Vetenskapsrådet har lyft forskningsetiska principer som forskare inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning bör följa och där målet är att forskning ska uppmuntras men 

utan någon på något sätt kränks eller skadas. För detta ändamål har två riktlinjer tagits fram 

och dessa kallas Forskningskravet respektive Individskyddskravet. Det förstnämnda kravet 

innefattar främjandet av forskning då det anses vara viktigt för att samhället ska kunna 

utvecklas men det ställer förväntningar på forskningens kvalitet. Individskyddskravet å andra 

sidan är till för att skydda de individer som på något sätt utgör en del av forskning för att 

forskningen inte ska skada personerna varken fysiskt eller psykiskt (Vetenskapsrådet, 

1990:5).  

 

Individskyddskravet har också delats in i ytterligare fyra huvudkrav, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990:6). Det förstnämnda berör forskarens skyldighet att informera de 

individer som deltar i forskningen i vilket syfte de är med samt att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 1990:7). Samtyckeskravet innebär att forskaren 

måste få sitt samtycke av deltagarna att de vill delta samt om ljudupptagning är tänkt att 

användas som metod så måste deltagarna godkänna inspelning (Vetenskapsrådet, 1990:9). 

Konfidentialitetskravet ställer krav på att forskningen inte ska kunna kopplas till deltagarna 

 (Vetenskapsrådet, 1990:12) och nyttjandekravet förutsätter att forskaren endast ämnar 

använda insamlat material i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 1990:14). I detta arbete har 

hänsyn tagits till Vetenskapsrådets samtliga krav. Inför respektive intervju har deltagarna 

delgivits information kring forskningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. De fick även 

möjlighet att godkänna eller dementera inspelning. Eftersom fullständig anonymitet inte 

kunnat utlovas då forskarna deltagit vid intervjuerna så har fingerade namn och ungefärliga 

åldrar använts (se vidare i Fingerade namn samt avsnitt för Empiri) för att undersökningen 

inte ska kunna kopplas till de enskilda individerna.  
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6 Empiri 

I följande avsnitt visas undersökningens resultat. Nedan lyfts den empiri som i analysen 

ämnar svara på undersökningens frågor Hur skapas trygghet kring nätbaserad dejting och på 

vilka sätt skapas den? och Vilka strategier använder kvinnor för att skapa trygghet när de 

träffar en man online som de sedan möter offline? Som komplement till den presenterade 

tidigare forskningen gällande framförallt självpresentationen online samt risker med 

nätdejting så syftar dessa data att beröra trygghets strategier vid internetdejting. Strategierna 

åskådliggörs och analyseras i nästa avsnitt för Analys. Insamlade data presenteras utifrån olika 

teman baserade på den mindmap som användes vid respektive intervjutillfälle och dessa är 

Bakgrund till medlemskapet, Vanor, Online- till offline-dating samt Utvärdering. 

Empiriavsnittet avslutas också med en sammanfattning.    

 

För förtydligandets skull presenteras åter de fingerade namnen nedan: 

Greta (och Elias): 21 år (och 19 år) 

Elin: 25 år 

Tilde: 20 år 

Erica (och Carl): 28 år (och 29 år) 

Josefine: 25 år 

Anna: 26 år  

6.1 Bakgrund till medlemskapet 

Flera av de intervjuade personerna menade att de skaffade Tinder tack vare att många av deras 

vänner hade Tinder sedan tidigare, men även att de hört från andra att det var en “rolig grej” 

samt att några träffat sina partners där. Informanterna uppgav två huvudsakliga mål som de 

hade med att bli medlem på Tinder. Vissa hade som mål att träffa en partner och var väldigt 

seriösa med sitt dejtande, medan andra enbart var ute efter att knyta en kontakt med någon 

och träffa okända människor som de aldrig haft kontakt med tidigare. Vissa nämnde även att 

de såg Tinder lite som ett tidsfördriv samt att de fick möjlighet till att få känna uppskattning 

och bekräftelse från andra personer. Greta såg även en slags trend i att ha Tinder, en trend hon 

ville prova på, varför hon valde att skaffa det, precis som hennes vänner gjort tidigare.  

 

“[…] Det var mina barndomskompisar som var över här i stan och då hade dom testat 

Tinder och då tyckte dom… De såg det som en bra fördrivningssak å då övertalade de 

mig också att skaffa det så då gjorde jag det… jag testade det för att se vad det var och 
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det var ju ganska kul. Det var lite bekräftelsesak och ja… Det var inget mål direkt utan 

det var mest bara för att testa på trenden.” (Greta)  

 

Hur man presenterar sig på Tinder kan vara avgörande inför ett kommande möte med en 

okänd person och det som samtliga informanter hade gemensamt var att försöka vara sig 

själva. Alla personer hade flera bilder på sig själva på sin Tinder-profil för att andra 

användare skulle få en större och bredare bild av hur de såg ut. Elin nämnde att hon ansåg sig 

vara dålig på att presentera sig själv och lät således hennes vänner välja ut vilka bilder hon 

skulle ha på sin profil. Dock ansåg Elin att fotona i sig var väldigt viktiga, att det skulle finnas 

en variation. Till exempel att ha en bild på ansiktet, en helkroppsbild och en med vännerna. 

Några andra som kommenterade det viktiga med att ha representativa bilder var Anna, Tilde 

och Josefine. Anna menade att hon ofta försöker tänka på vad hon vill visa upp av sig själv, 

som att inte enbart ha festbilder utan även bilder när hon till exempel befinner sig i skärgården 

eller liknande. Tilde anser att hennes bilder speglar den hon är tack vare att bilderna hon 

använder är tagna från bitar ur hennes liv, så som festivaler eller när hon är ute och festar. 

Genom att ha bilder som representerar en del av hennes liv och hennes intressen så anser 

Tilde att hon ger en klarare bild av vem hon är. Slutligen så anser Josefine att hennes bilder 

presenterar den hon är och hon lägger inte till bilder som visar för mycket naket eller bilder 

som enbart är för uppmärksamhet.  

 

Förutom foton på sig själv så finns det utrymme för en beskrivning, vilket tre av 

intervjupersonerna hade och de resterande tre ansåg att det inte behövdes, då de menade att 

personer som verkligen vill lära känna dem kommer att ställa frågor och således få svar på 

sådant som potentiellt skulle kunna stå i profilbeskrivningen. Elin som lät sina vänner att välja 

bilder åt henne lät även beskrivningen skrivas av hennes vänner: 

 

“Jag är jättedålig på det där. Det är mina vänner som fixat mina Tinder-profiler och jag 

gillar när folk har något litet skrivet om sig själv eller så och det är jag så dålig på så jag 

hade någon liten text… Nu kommer inte jag ihåg vad det var men då var det någon 

kompis som hade skrivit det… Jag tror inte min presentation var så bra om man säger 

så.” (Elin) 

 

För Tilde var det viktigt med en beskrivning av sig själv på sin profil då hon är lång och 

tyckte att längden spelar en väldigt stor roll. I hennes beskrivning skrev hon att hon är en 
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“social och framåtgående tjej på 1,87 cm”, då hon söker någon som är längre än henne samt 

för att slippa kommentarer om hennes längd. Hon hade även skrivit att hon inte ville “hålla på 

med players”, fast hon själv ansåg att hon är lite av en player. Greta skrev i sin beskrivning att 

hon är “en tjej som skrattar på skånska”, då hon själv anser att hon är en person som skrattar 

mycket och kommer från Skåne. Hon valde att inte skriva så mycket om sig själv i sin 

beskrivning då tanken inte var att hon skulle träffa en partner utan bara “ha lite kul” som hon 

själv beskrev det. Greta ansåg dock att den korta beskrivningen representerade den hon är, 

trots att den inte sade så mycket. Även Tilde tyckte att hennes profil och beskrivning 

representerade henne ganska väl, då hon exempelvis visade sina festivalbilder och att hon 

beskrev sin längd samt att hon är social. Därigenom ansåg hon att helheten av hennes profil på 

Tinder gav en bild av den hon var.  

 

De resterande intervjupersonerna, Anna, Elin, Erica och Josefine ansåg att deras respektive 

profil inte visade helt vilka de var. Anna nämnde att då hon endast hade bilder på sig själv i 

sin profil så lyste inte hennes personlighet igenom. Därför tyckte hon det var viktigt att ha 

profilbilder i olika miljöer som kan ge en lite bredare bild av hennes intressen och vardag. 

Erica ansåg att hennes profil enbart visade hur hon såg ut och Josefine tyckte att avsaknaden 

av beskrivning kunde leda till att personer frågade henne om hennes intressen eller liknande 

istället för att hon skrev det i beskrivningen. Elin nämnde att hon hade sitt Instagram-konto 

kopplat till Tinder och således kunde personerna som var intresserade av henne gå in där och 

kolla och få en bredare bild av vem hon var.  

 

Huvudmålet för informanterna att skaffa Tinder var att träffa någon, oavsett om det har gällde 

att skaffa en seriös partner eller enbart för att träffa nya människor. Oavsett anledning till 

varför de valde att skaffa Tinder så uppgav alla vikten av att presentationen av sig själv skulle 

vara sann och spegla sitt sanna jag, samt att visa upp flera bilder av sig själv för att visa upp 

en bredare bild på hur man ser ut. Trots att det var viktigt att visa upp sitt sanna jag så 

påpekade många bristen i att personligheten många gånger inte lyser igenom, då det många 

gånger bara handlar om utséende på Tinder. 
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6.2 Vanor på Tinder 

De respondenter som fortfarande hade Tinder eller hade haft Tinder var aktiva på appen minst 

en gång per dag och vissa var inne flera gånger per dag. Många såg det även som ett slags 

tidsfördriv att gå in och svajpa för att se om en matchning uppstod eller bara för att prata med 

andra människor. Josefine beskrev det enligt följande:  

 

“Ja nu har jag ju inte kvar det.. men när jag hade det så var det mycket tidsfördriv! Jag 

gick in och spanade på killar och det va kul när någon matchade. Men jag skaffade ju 

Tinder för att träffa någon, men sen var det kul att bara snacka med folk också, utan att 

det behövde leda någonstans.” (Josefine) 

 

Både Elin och Anna satt mest och svajpade förbi personer när de var aktiva på appen, 

samtidigt som de pratade med vissa av sina tidigare matchningar. Anna berättade att hon 

väldigt ofta svajpade åt vänster, att det var väldigt många som fick ett nej av henne, samt att 

hon såg på Tinder som “en rolig grej” och ett tidsfördriv. Greta och Tilde svajpade mest för 

att se vilka matchningar som uppstod och Greta nämnde att det många gånger blev väldigt 

ytliga och oseriösa konversationer med killar, medan Tilde var nyfiken vilka som hade svajpat 

ett ja för henne så hon svajpade ja till alla killar för att se om en matchning skulle uppstå. Hon 

berättade att hon vid intervjutillfället hade 108 stycken personer som skrivit till henne, men att 

hon inte hade skrivit tillbaka. Hon ansåg att det var själva grejen, att få bekräftelse på att 

någon okänd person tyckte att hon var snygg. Så många gånger gick hon in på Tinder för att  

se hur många matchningar hon kunde få på tio minuter.  

 

Erica däremot berättade att hon själv skrev väldigt mycket till många olika personer, just för 

att hon var nyfiken på vilka de var. Detta gjorde hon i stort sett varje dag då hon var aktiv på 

appen nästan hela tiden. Greta var mer eller mindre aktiv i olika perioder (innan hon träffade 

sin partner Elias). Hon berättade att hon i början var väldigt aktiv men att hon senare lade det 

på hyllan tills hennes kollega på jobbet berättade att hon hade träffat någon och då valde hon 

att bli aktiv igen. Både Elin och Tilde berättade att de tyckte att det var roligt att vara aktiv på 

appen när de befann sig i andra städer, just för att då var det andra personer och ansikten som 

dök upp på Tinder än de personer som dök upp när de är hemmavid. Såhär beskrev Tilde det: 

 

“Nu i helgen var jag väldigt aktiv för då åkte vi ner till Göteborg och då vill man ju se 

vilka göteborgare det finns. Men annars så är det väl typ att jag är inne några gånger per 
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dag, någon gång i veckan. Alltså det är ju inte så att… Ibland när jag är uttråkad, då går 

jag in på Tinder och kollar vilka som skrivit. Men sen är jag också typ att när jag… Nu 

när jag ändå har så många som skrivit till mig, då är det inte lika kul längre. Då är det… 

Ah men då kan jag vänta med de här! Men annars är det väl typ… Säg att jag är väl inne 

typ 6-7 gånger i veckan.” (Tilde)  

 

Alla informanter hade varit eller var väldigt aktiva på Tinder, några var inne varje dag medan 

andra var inne flera gånger varje dag. Många gånger såg de användandet av Tinder som ett 

tidsfördriv, där de var inne och pratade med okända människor som svajpat åt samma håll och 

en matchning hade uppstått. Andra såg på användandet av Tinder som ett sökande efter 

bekräftelse av andra personer och någon annan skrev till många olika personer för att slippa 

känna sig ensam.  

 

6.3 Online- till offline-dating 

6.3.1 Dejtingprocessen 

För att få en bredare bild av hur okända personer går från en matchning till en dejt i det 

verkliga livet ombads de intervjuade personerna att beskriva en av deras offlinedejter som de 

hade varit på. De fick berätta vem som tog initiativet till att ses, vilken plats de bestämde sig 

för och hur den gick till från början till slut, bland annat. Anna berättade: 

 

“För länge sedan, någonstans i början där när Tinder kom så skrev jag med en kille.. och 

jag tror faktiskt att vi gemensamt bestämde att vi skulle ses faktiskt. Han bodde i 

Uppsala och jag i Sollentuna, men han var egentligen från Linköping. Så en dag så 

skulle han hem till Linköping från Stockholms central och då stannade han till hos mig 

påväg dit. Vi sågs bara den kvällen och han sov faktiskt över hos mig då, sådär första 

dejten och allt. Och det var ju typ bara för att ligga, haha! Men vi har faktiskt hållit 

kontakten ganska länge efter det.” (Anna) 

 

Vid en jämförelse av intervjupersonernas beskrivning av hur en dejt hade gått från online till 

offline så fanns en del gemensamma nämnare. Det som Anna hade gemensamt med Erica och 

Josefine var att alla tre valde att träffa de respektive personerna hemma hos sig på första 

dejten, trots att Josefine nämnde att det egentligen kanske inte var en bra idé. När Josefines 

dejt var på väg så kände hon ett visst obehag och undrade om det var ett bra val att ses hemma 
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hos henne. I efterhand tänkte hon att det skulle ha varit bättre att ses på en offentlig plats där 

det cirkulerar fler människor. Hon kände sig orolig för vem den här okända personen var på 

grund av att samhället ser ut som det gör idag. Även Tilde var orolig över att träffa någon för 

första gången hemma hos någon, då hon menade på att verkligen vad som helst skulle kunnat 

hända. Därför valde Tilde ofta en offentlig plats i stan, på ett café eller en bar som skulle vara 

centralt belägen så att det var lätt att ta sig dit och därifrån om det inte skulle känts bra. Det 

var även viktigt för henne att det skulle finnas andra människor runt omkring, ifall situationen 

skulle bli obehaglig. Även Elin och Greta valde att träffa sin Tinder-dejt på en offentlig plats 

och Elin träffade sin dejt på en bar som sedan avslutades hemma hos honom. Greta träffade 

sin första offlinedejt på en sportbar där de spelade minigolf och sin andra, med blivande 

pojkvännen Elias, på ett café. Greta beskrev sin första offlinedejt enligt följande:  

 

“[...] det var ju en klassisk dejt. Det började med att han skrev, såklart, och verkade 

trevlig. Han pluggade till nåt bra och lite såhär. Han verkade väldigt Svensson så… Nej 

men vi bestämde… Det slutade med att vi… Nej vi skrev bara på Tinder och då 

beslutade vi att vi skulle, vi hade pratat ett tag, att vi skulle träffas. Jag föreslog att vi 

skulle åka till Två. Det är något spelställe vid Globen och där skulle vi spela 

inomhusminigolf.  Han spelade golf och jag hade spelat golf så då blev det som en liten 

intern sak typ. Men ja, det var trevligt och vi drack nån öl typ och satt och snackade lite 

men sen blev det inte så mycket mer för… Ja det var en seriös nivå. Men vi kände väl 

båda kanske att det inte var någonting för varandra.” (Greta) 

 

Oavsett val av plats så fanns det många gånger en tanke bakom det. De som valde att träffa 

den okända personen på en offentlig plats hade tankar på att lättare kunna fly undan om dejten 

skulle kännas obehaglig, medan Erica påstod att en dejt hemma hos henne var en bra idé så att 

hon själv kunde välja att öppna dörren eller ej när personen plingade på.  

6.3.2 Intressant eller inte 

Men vad var det som intervjupersonerna uppgav som intresseväckande hos deras onlinedejter, 

som fick dem att även vilja och våga träffa dem i det verkliga livet? Majoriteten av 

personerna ansåg att utséendet spelade en stor roll för att skapa ett intresse för en okänd 

person. Det spelade även en stor roll hur konversationen startade och fortgick. Både Tilde, 

Erica, Elin och Anna berättade att personer som visade ett intresse för dem samt hade humor 
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när de skrev, ofta fångade deras intresse. De menade också att det var viktigt att 

konversationen kunde flyta på obehindrat och att de verkade trevliga, sociala och roliga.  

 

Något annat som de intervjuade hade gemensamt var att de personer som inledde 

konversationerna med en direkt fråga som antydde på intresse för enbart sexuellt umgänge, de 

upplevdes som oseriösa personer och sållades således bort. “Om personen frågar rätt ut om 

jag vill kolla på film eller så, som en första fråga, det är inte okej.” (Josefine)  

 

När det kommer till frågan vad som väckte Elins intresse för personer online så lyfte hon att 

Tinder var ett svårt forum för henne, varför hon vid intervjutillfället inte längre var medlem. 

Hon berättade att hon intresserade sig för att se hur folk rörde sig och förde sig och menade på 

att Tinder inte möjliggjorde tillgång till information kring detta. Utöver betydelsen av ett bra 

utséende så spelade det en stor roll hur personen skrev och hur konversationen fortskred. De 

som visade på ett genuint intresse och hade humor var fortfarande intressanta, medan de som 

var dryga eller frågade direkt om de ville “kolla på film” sållades bort direkt.  

6.3.3 Äktheten prövas 

 

Förutom utséendet och sättet personerna skrev på så handlade det även många gånger om att 

fortsätta kommunikationen via andra nätverk och kommunikationskanaler för att således få en 

bredare bild av personen. Detta var något som alla de intervjuade nämnde som en del av 

processen till att ta reda på mer om en person. Förutom kontakten via Tinder så lade 

personerna till varandra på Instagram eller Snapchat för att få en bättre bild av vem den andra 

personen var. Såväl Instagram som Snapchat möjliggjorde en inblick i den andra personens 

vardag där denne exempelvis umgicks med sina vänner eller var hemma hos sig. Genom dessa 

medier kunde de också få möjligheten att se personen i ett kortare videoklipp. Anna nämnde 

till exempel att hon ofta la till den andra personen på Snapchat för att se om personen var äkta 

eller inte, samt för att se hur den andra är som person. Anna nämnde även att de bilder som 

personen hade på sig själv på sin Tinderprofil många gånger kunde vara avgörande för en 

matchning eller en träff i den verkliga livet. Så Här beskrev hon det:  

 

“[...] om människan har en bild så är det big no no. Och han får heller inte ha solbrillor 

på alla bilder, då kan man inte heller riktigt få en bra bild av personen. Eller om alla 
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bilder är tagna som ett modellfoto, då tror jag direkt att det är fejk.” (Anna) 

 

Antalet bilder som en person hade på Tinder var även något som Josefine och Tilde tyckte var 

viktigt. Josefine ansåg att om en person hade för få bilder så var det definitivt svårare att 

avgöra om den personen var äkta eller inte och Tilde menade på att hon inte alls hade något 

intresse av att träffa någon som bara hade kroppsbilder på sin profil.  

 

Förutom konkreta saker som den andra personen hade kontroll över så spelade magkänslan in 

hos vissa av intervjupersonerna. Om magkänslan var dålig redan från början så valde de att 

inte träffa personen och ibland när magkänslan var bra så valde de att gå på dejt. Såväl Anna, 

Erica och Greta berättade att de snabbt kunde få en magkänsla för hur personen var och att 

den kunde avgöra deras beslut kring att ta en dejt från online till offline. Greta beskrev 

magkänslan: 

 

“Men just för att… Man märkte ju ganska snabbt om de var intresserade av att bara 

ligga eller inte. Men min magkänsla också mycket... Om det var någon som verkade 

trevlig och ville ses så kunde man få en dålig magkänsla. Såhär ont i magen. Då kände 

jag att då vill jag inte ses.” (Greta) 

 

Erica förklarade:  

 

“Hmm.. ja alltså när man har bytt över från Tinder till mobilnummer, så kan man börja 

kolla vilka de verkligen är. Tex att de bor där de säger att de bor, och att de är i den 

åldern som de har sagt. Sen kollar jag in deras Facebook också! Men det är många 

gånger svårt, så jag går väldigt ofta på magkänsla!” (Erica) 

 

Erica nämnde ovan även att hon ofta försökte ta reda på mer om personerna när hon hade 

tillräckligt med information för att kunna tillgodogöra sig mer. Anna agerade på liknande sätt 

som Erica, något hon beskrev så här: 

 

“Oj, bra fråga.. alltså, det finns två olika sätt man kan skriva på tycker jag! Tex om han 

är skön eller märker att han är.. ja, alltså man märker ganska snabbt hur personen är! 

Skulle väl säga att det är lite magkänsla också. Men sen är jag grym på research, haha!” 

(Anna) 
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Anna förklarade vidare att det hon åsyftade med research var det som hon skämtsamt 

benämnde som stalking, det vill säga att hon kollade upp allt hon kunde om den personen. 

Hon ville genom detta pröva den andra personens äkthet genom att googla personen, kolla 

upp denne på Facebook eller, som tidigare nämnts, lägga till personen på Snapchat. I och med 

detta menade hon att hon skulle försöka ta reda på om det var en verklig person hon skrev 

med. Anna tillade att hon kände viss trygghet i och med att Tinder var kopplat till Facebook 

men lyfte att personen ifråga kan ha ett fejkat Facebook-konto också, även fast hon trodde att 

risken för det blev mindre.  

 

Erica förklarade senare hur hon efter ett tag som aktiv på Tinder fick allt svårare att lita på 

människor online då hon upplevde att många ofta sa det de trodde att hon ville höra eller ljög. 

Därför valde hon till slut istället att träffa människorna ganska snabbt efter en inledd 

konversation, för att skapa sig en egen bild och lättare ta reda på vilka de egentligen var. När 

en online-dejt inte kändes bra så nämnde flera av de intervjuade att de då exempelvis tog bort 

matchningen eller att de bara slutade skriva. Då tidigare forskning la mycket fokus på att 

Internet gjorde det möjligt för användare att förvränga sig själva, eller måla upp en falsk bild 

av sig själva, så var det svårt att utgå ifrån att alla är den person som de utgav sig för att vara.  

6.3.4 Inför offline-mötet 

 

Elin berättade att hon inte förberedde sig i princip alls inför ett offline-möte med en Tinder-

dejt då hon menade på att det gjorde henne alldeles för nervös. Anna nämnde att hon tidigare 

brukade vara nervös men menade på att hon inte var det längre. Hon nämnde en förklaring till 

detta och det var att hon inte längre försatte sig i liknande situationer som förut. Vidare 

förklarade hon att hon exempelvis tog en promenad med killen. Om hon därefter tyckte att 

han verkade trevlig så kunde hon tänka sig att träffa honom igen, annars inte. På så vis undvek 

hon jobbiga situationer, menade hon själv. Anna tillade dock att hon visst kunde vara orolig 

ibland inför första offline-mötet då hon inte visste hur personen såg ut i verkligheten.  

 

Som nämndes i ett tidigare avsnitt så förberedde Erica sig inför ett kommande offline-möte 

genom att försöka ta reda på mer om personen samt ta råd från sina vänner som hon även 

pratade med om den kommande dejten, så de visste var hon var och vem hon träffade. Hon 

nämnde att hon var lite orolig och lyfte, precis som Anna, oron kring att personen inte såg 

likadan ut i verkligheten som på Tinder.  



 30 

 

“[...] Många gånger har man ju tänkt en extra gång, och det kanske inte är så smart att 

åka hem till någon sådär på första dejten eller låta någon komma hem till mig.. Men om 

de kommer hem till mig så kan jag iallafall kika i nyckelhålet och vägra öppna om de 

inte ser ut så som de gjorde på Tinder. Men det är klart man har varit lite orolig! Men 

som sagt, jag har mest gått på känsla, och sen stalkat lite!” (Erica) 

 

Gretas förberedelser inför hennes första, av två, offlinedejter innebar några glas vin med en 

kompis medan offlinedejten med Elias var oplanerad och således gavs inget utrymme för 

förberedelser. Greta uppgav också att hon kände sig trygg inför den förstnämnda offlinedejten 

då de befann sig i en offentlig miljö. Detsamma gällde den andra dejten som var med Elias 

eftersom de inledde den på ett café. Hon benämnde det också som en chansning att bjuda hem 

Elias till sig efter att de hade varit på caféet. Samtidigt sa hon att hon inte skulle gjort det 

direkt då hon trodde att det kunde ge en oseriös bild av henne själv.  

 

Josefine förberedde sig inte på något speciellt sätt inför ett offline-möte utan menade på att 

dejten fick utvisa hur det skulle bli. Hon upplevde ändå att hon innan hade fått en bild av att 

den hon gick på offlinedejt med var en vanlig kille. Samtidigt nämnde hon även att hon var 

orolig till viss del eftersom hon hade bjudit hem honom till henne. När han var på väg gick 

tankar kring huruvida hon borde föreslagit att träffas på ett café istället. På grund av sin oro 

för vad som skulle kunna hända så valde Josefine många gånger att berätta för sina vänner 

vem hon skulle träffa, vilken plats och tid så att de visste vad hon gjorde. Efter dejten så hörde 

hon av sig för att berätta att allting var okej.  

 

När det kom till förberedelser så nämnde Tilde ett flertal saker hon gjorde inför det 

kommande offline-mötet. Hon beskrev det som följer: 

 
“Det första jag gör är att berätta för mina kompisar in case att någonting händer. Så då 

vet de var jag är och vem han är. Så att det inte är “Tilde är försvunnen, hon kommer 

inte komma tillbaka!” Så att de ändå vet vem han är och vem jag ska träffa. Sen så gäller 

det bara att man 4 dagar innan fixar kläder, man fixar håret, man fixar sminket, man 

peptalkar sig själv i spegeln “Det kommer gå bra”. Ändå står man där 5 minuter innan 

man ska träffa honom och tror att man ska spy, man står och kedjeröker “Gud jag måste 

lugna nerverna”. Men sen så när man väl träffats och börjat snacka så är det ju asskönt.” 

(Tilde) 
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Tilde menade också att när hon väl gick in för att träffa någon så kände hon sig relativt trygg 

för redan innan hade hon exempelvis bytt telefonnummer för att kunna prata med personen. 

Hon menade att i telefon är det svårare att fejka svar på frågor då det inte ger samma 

tidsutrymme som när textmeddelanden ska besvaras. Tilde uttryckte dock att “Man vet ju 

aldrig… Man kan ju alltid vara en person på datorn och en person utanför.” Hon tog även upp 

ett scenario där hon träffade en kille från Tinder i en offentlig miljö men som efter lite 

småprat inte längre var den trevliga person hon hade pratat med online. Situationen blev 

alltmer aggressiv och hon valde ganska snart att lämna dejten men han följde henne till tåget. 

Hon berättade att han några dagar senare hörde av sig men då upplevde hon honom som 

obehaglig.  

 

6.4 Utvärdering 

De intervjuade fick frågan huruvida deras bild av Tinder förändrats sedan de valde att bli 

medlemmar. Anna uppgav att hon hade träffat ungefär 40 personer offline av de hon haft 

kontakt med via Tinder. När hon fick frågan vad hon hade fått ut av att använda dejtingappen 

så sa hon skämtsamt “Jag har fått ligga mycket, hahaha!”. Hon tillade dock att det bidragit till 

att hon blev tryggare i sig själv och modigare som person. Anna sa också att hon fortfarande 

var aktiv på Tinder men att hon nu hade ett annat syfte än sexuellt umgänge. Hon menade att 

hon uppskattade att träffa nya människor. Elin menade istället att hon pendlade mellan att 

uppskatta och hata Tinder, att det gick som i perioder, varför hon också avaktiverade det till 

och från. Men vid intervjutillfället funderade hon på att åter bli aktiv då hon trots allt tyckte 

att det var roligt. Elin hade träffat en person offline från Tinder och upplevde inte att hon hade 

fått ut något speciellt av att ha Tinder mer än att det var underhållande och exemplifierade 

detta genom att återberätta tillfällen då hon och hennes vänner drev med samma killar från 

varsina enheter och användarprofiler. Elin trodde å andra sidan inte heller att särskilt många 

användare på Tinder var nämnvärt seriösa.  

 

Erica upplevde inte någon förändrad bild av Tinder och hon hade träffat sex personer offline 

innan hon blev inaktiv. Hon nämner att hon mot slutet var less på Tinder och alla människor 

som utgav sig för att vara någon annan än den de var men valde trots allt att ge en chans till 

Carl. Carl, som så småningom blev hennes pojkvän, blev också ett naturligt svar från Erica 

när hon fick frågan vad hon hade fått ut av Tinder. Vidare fick hon frågan varför hon trodde 

att det blev just Carl till slut och då förklarar hon att de lärde känna varandra väldigt ytligt på 
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Tinder för att sedan lära känna varandra bättre offline. Erica slutade med Tinder för att hon 

började dejta Carl. Men hon berättade också att effekten av Tinder gjorde henne mer sårad än 

positivt påverkad och således trodde hon inte att hon skulle använda Tinder igen om hon blev 

singel.  

 

Greta träffade två personer offline, varav den sista dejten kom att bli hennes pojkvän Elias. 

Hon tyckte att hennes bild av Tinder har förändrats sedan hon skaffade det eftersom syftet 

från början inte var att träffa någon utan att använda det mer som tidsfördriv. Men det var när 

hennes kollega hade träffat någon seriös från Tinder som Greta också kom att tänka kring 

möjligheten att träffa en framtida partner via appen. Förutom pojkvännen nämnde hon många 

skratt och “what the fucks” samt bekräftelse som det hon fick ut av att använda Tinder. Greta 

använde inte Tinder längre och visste inte om hon skulle använda Tinder igen för att hitta en 

partner om hon och Elias skulle gått skilda vägar. Hon trodde att hon hellre skulle träffa 

någon i verkligheten och inte online om det skulle uppstått en sådan situation.  

 

I kontrast till såväl Erica som Greta så kunde Josefine inte förstå hur andra lyckats träffa sina 

partners via Tinder. Hon menade på att 90% av killarna var oseriösa och att appen inte var en 

dejtingapp egentligen utan mer ett forum för att hitta någon att ha sexuellt umgänge med. 

Josefine träffade tre personer offline och var inte längre medlem på appen då hon träffade en 

partner utanför Tinder. Josefine menade ändå att hon trodde att hon skulle kunnat tänka sig att 

använda Tinder igen om hon blev singel men att det då bara skulle vara för nöjes skull.  

 

Tilde tyckte att hennes bild av Tinder förändrades mycket efter att hon blev medlem. Från 

början trodde hon att hon skulle träffa sin drömprins via appen och hade en tydlig romantisk 

bild av hur de reste till Paris på en romantisk dejt. Men därefter lyfte hon att verkligheten var 

helt annorlunda där hon menade på att 90% av användarna var “rötägg”. Hon berättade också 

om hur vissa som inte hade matchat med henne på Tinder istället lade till henne på Snapchat 

och att hon oönskat fick bilder på någon okänd killes kön. När hon då ifrågasatte varför hon 

fick det så fick hon “Du är ju med på Tinder, jag hittade dig där, det är klart du vill ligga!” till 

svar. Hon sammanfattade det slutligen med att beskriva det som:  

 
“Absolut, först var det verkligen “Åh gud, mysigt med Tinder, få massa 

uppmärksamhet, åh, kolla vad många som skrivit till mig, jag kan hitta vilken drömprins 
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jag vill”. Men nu är det verkligen så att vill jag verkligen ligga, då går jag in på Tinder.” 

(Tilde)  

 

Tilde berättade att hon hade träffat 15-20 personer offline. Hon lyfte att allt hade en fram- och 

en baksida men att Tinder hade mest baksida. Men hon nämnde bekräftelsen som Tinder gav 

som det som trots allt höll henne aktiv samt att hon ibland upplevde det underhållande att 

prata lite med andra människor när hon var uttråkad. 

6.5 Sammanfattning av empiri 

Samtliga intervjupersoner hade på ett eller annat sätt mött, för de en okänd person, i 

verkligheten som de från början bara pratade med på Tinder. Hur kom det sig att de vågade 

lita på att personen på andra sidan skärmen verkligen var den person han uttalade sig för att 

vara? Sammanfattningsvis så handlade det många gånger om att välja rätt plats vid första 

mötet, precis som Anna berättade det att hon gärna träffade personerna på offentliga platser.  

Vikten av att ha flera bilder på sig själv på sin Tinder-profil samt att kunna kommunicera 

utanför Tinder var även fördelaktigt för att intervjupersonerna skulle kunna särskilja om 

personerna ifråga var den de utgav sig för att vara eller inte. Tack vare de andra 

kommunikationskanalerna öppnades det även upp för att hitta mer information kring 

personerna de pratade med. Många gånger handlade det även om att berätta för vänner när ett 

möte skulle ske. Även magkänslan spelade många gånger en stor roll på hur personerna kände 

inför en persons äkthet eller seriositet och om ett möte utanför internet skulle ske eller ej. 

Utöver detta så lyftes erfarenheten av liknande dejtingappar som ett sätt att känna sig trygg, 

då exempelvis Tilde hade flera års erfarenhet av dejtingappar och offline-möten. Även 

anonymiteten på Internet togs upp och förklarades med att det inte finns några 

kontaktuppgifter eller liknande på Tinder, vilket ledde till att personen ifråga kände sig trygg. 
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7 Analys 

I analyskapitlet nedan följer undersökningens analys som har som målsättning att skapa en 

förståelse för det insamlade materialet (se föregående kapitel Empiri) utifrån valda teorier 

som presenterats i avsnittet för Teoretiska utgångspunkter. Följande avsnitt är indelat i olika 

delar baserade på de trygghets strategier som identifierats under analysprocessen, kodningen 

av materialet. Nedan följer inledningsvis en tydlig, kort presentation av strategierna och dessa 

förklaras och analyseras vidare i kapitlet. Den sistnämnda är däremot inom parentes då det 

kan diskuteras huruvida det är en strategi eller inte. Nedan presenteras den som om den vore 

en strategi men huruvida den är det eller inte diskuteras vidare i avsnittet för Diskussion. 

Strategierna är även indelade i följande ordning i den löpande texten genom detta avsnitt för 

analys.  

 

• Anonymiteten online 

• Träffas på offentliga platser 

• Ta avstånd från de som gör ett oseriöst intryck 

• Använda andra kanaler för kommunikation 

• Göra efterforskning i förväg 

• Meddela vänner och familj var man är och med vem 

• Magkänsla 

• Kommunicera under en längre tid med samma person 

• (Erfarenhet av liknande dejtingapplikationer) 

 

7.1 Anonymiteten online 

 

Samtliga ovanstående strategier har identifierats under analysarbetet. Nämnda 

trygghetsstrategier är dock inte nödvändigtvis något som informanterna sett på som medvetna 

strategier eller som de vid intervjutillfällena uttalat som strategier utan det är något som i 

denna forsknings efterarbete analyserats som strategier. Den förstnämnda punkten är det som 

kan ses som något som skiljer kommunikation online från offline. Anonymiteten som 

möjliggörs online påträffas inte i samma skepnad offline. Eftersom en person i stor 

utsträckning och relativt enkelt kan välja sin självpresentation online, hur denne vill framställa 

sig själv, blir också det en slags strategi till att våga prata med människor de inte skulle våga 

ta kontakt med i verkligheten. Dessutom upplevde vissa av informanterna det som tryggt att 

den andra personen inte kunde få veta allt om dem direkt via Tinder.  Att skriva som den 
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person Tinder-användaren önskar vara kan således öppna upp för en ny rollkaraktär online. 

Detta analyseras vidare senare i detta avsnitt.  

 

7.2 Träffas på offentliga platser 

 

Den andra strategin handlar om att valet av plats att träffas på vid det första mötet avgör 

upplevelsen av trygghet. Några av de intervjuade valde att bjuda hem sina respektive 

offlinedejter medan andra valde offentliga platser att träffas på, då de uppgav att i offentliga 

utrymmen fanns andra människor närvarande utifall att en obehaglig situation skulle uppstå 

med offlinedejten. En gemensam nämnare för de intervjuade var att de som hade valt att bjuda 

hem sina dejter i efterhand lyfte att de själva inte nödvändigtvis tyckte att det var en bra idé 

utan de menade att det hade varit bättre att inleda dejten på en offentlig plats. Dessa 

resonemang kring valet av plats för en offlinedejt tydde på att de intervjuade funderade kring 

detta utifrån hur det påverkade känslan av trygghet. Det var enbart en av de intervjuade som 

upplevde det positivt att ha första dejten hemma, då hon själv kunde välja att öppna dörren 

eller inte efter att hon granskat personen genom nyckelhålet. För henne blev det en slags 

trygghet, att själv kunna välja att öppna dörren och låta personen komma in eller inte.  

 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv berör begrepp som roll, fasad, inramning, 

personlig fasad, team samt backstage och frontstage. Den första trygghetsstrategin kan förstås 

utifrån det dramaturgiska perspektivet där Goffman menar att människor agerar utifrån en 

specifik roll som han eller hon medvetet eller omedvetet tagit på sig. Rollen påverkas av såväl 

fasad som personlig fasad där fasaden inkluderar begreppet inramning. Det specifika för 

inramningen är att den är platsbunden och möjliggör för rollkaraktären att fullborda sin roll 

med hjälp av exempelvis möbler eller annat som kan finnas i dess omgivning. Den personliga 

fasaden utgörs av kläder, språk och gester.  

 

Vad gällde Tinder och de kvinnliga informanternas tankar kring att en offentlig plats för en 

första offlinedejt skapade mer trygghet än att träffas i en privat miljö så kunde det förstås 

utifrån de ovanstående begreppen från Goffmans samhällssyn. Exempelvis Tilde nämnde att 

hon fått oönskade könsbilder skickade till sig med motiveringen att hon ville ha sexuellt 

umgänge eftersom hon var medlem på Tinder. Detta visade på outtalade samt förutfattade 

meningar om Tinder-användare samt hur dessa skulle vara och bete sig. Annat som tydde på 
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detta var även när bland annat Tilde, Josefine och Elin lyfte att 90% av Tinder-användarna var 

oseriösa och Tilde benämnde även den majoriteten som “rötägg”.  

 

Synen på Tinder som en plats för oseriösa människor skapade också utrymme för sådana 

roller som människor kan ta på sig, medvetet som omedvetet, precis som Goffman talar om 

roller. Fasaden kan i detta fall tolkas som själva applikationen samt alla dess funktioner. De 

roller, som killarna i detta fall spelade, blev således platsbundna, likt det sätt Goffman menar 

att, inramningen, möbler kan påverka en karaktär i verkligheten. Möjligheten till att svajpa, 

skicka meddelanden och dylikt blir en slags virtuell verklighet där verklighetens möbler 

istället ersätts av virtuella funktioner. Eftersom inramningen är platsbunden påverkas 

rollkaraktären i och med att denne befinner sig inom en specifik inramning. En tolkning av 

detta kan således vara att agerandet utifrån en specifik karaktär inte går att spela på samma 

sätt i en annan kontext där inramningen är en annan. Det som dock blir speciellt med Internet 

i detta sammanhang är att begreppet platsbunden inte förstås som en fysisk plats utan där den 

virtuella platsen kan existera varhelst Internet-användaren önskar och har tillgång till Internet. 

Däremot utan Internet möjliggörs inte för rollkaraktären att spela samma roll offline som 

online eftersom den fysiska platsen offline blir en annan inramning och andra förutsättningar. 

Detta innebär att en person med en dator framför sig kan sitta på samma stol och vara en roll 

på den virtuella platsen “i datorn” och en roll på den fysiska platsen. Detta är den 

vidareutveckling av diskussionen som påbörjades med Leck och Lawson i avsnittet för 

Tidigare forskning (3.2) kring att den virtuella verkligheten inte är helt åtskild från den 

verkliga verkligheten utan mer en del av den.  

 

7.3 Ta avstånd från de som gör ett oseriöst intryck 

 

Den personliga fasaden som enligt Goffmans perspektiv utgörs av kläder, gester, språk och 

dylikt får även en betydande roll online. Eftersom kommunikationen ofta sker genom 

textmeddelanden så blir språk, ordval och uttryckssätt betydande för om de intervjuade 

kvinnorna skulle välja att fortsätta prata med dessa killar. Josefine nämner exempelvis att om 

en kille använder uttryck som “Ska vi kolla på film?” som inledningsfras så menar hon på att 

det snarare tyder på att killen ifråga endast är ute efter sexuellt umgänge och att hon utifrån 

det inte väljer att gå vidare med den konversationen. Klädval kan ha varierande betydelse. Om 

det diskuteras utifrån de möjligheter Tinder skapar så handlar det mest om textmeddelanden 

och därigenom kan personen på andra sidan skärmen ha vilka attribut som helst utan att 
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kvinnorna i det här fallet kan påverkas av det. Att personen på andra sidan skärmen kan välja 

sina mest privata kläder skapar också förutsättningar för att den personliga fasaden ska 

förstärka den personens roll som sitt mest privata jag. Samtidigt får klädseln en desto mer 

betydande roll om personerna väljer att kommunicera via andra sociala medier där utbytet av 

bilder och videos sker flitigare men också vid ett eventuellt offline-möte. Kläderna i sig 

behöver inte nödvändigtvis vara det som skapar trygghet eller otrygghet bland användarna 

utan utifrån intervjuerna tycks oron mest baseras på en eventuell, ohanterlig diskrepans 

mellan personen de träffat online i förhållande till den person de är offline. Men som 

informanterna också lyfte så var utséendet viktigt för att ens från första början ta kontakt med 

männen och där kan klädvalet på utvalda foton innebära nyckeln till en första kontakt eller 

inte, beroende på vad den andra personen attraheras av.  

 

Eftersom de intervjuade inte verkade anse att Tinder var ett alltför seriöst forum utan en plats 

där de kunde driva med andra och dylikt så kunde det även ses som att det var grunden till 

trygghetsstrategierna. Behovet av att upprätta strategier för att skapa trygghet till sig själv 

bygger på otrygghet som utifrån intervjuerna tycks bygga på ovisshet kring hur personen på 

andra sidan skärmen är i verkligheten. Om otryggheten i detta fall ska förstås utifrån Goffman 

kan den ses som befogad hos de kvinnliga användarna då Goffman menar att backstage 

(exempel: bakom skärmen) och frontstage (exempel: mötet i verkligheten) är två olika platser 

med olika förutsättningar för olika roller att fullborda sin roll. Utifrån Goffman torde 

människor därmed ha annorlunda beteenden online kontra offline, något som ger fog för oro 

kring att användarna inte kan veta på förhand hur den andra personen är i verkligheten. 

Frontstage- och backstage-begreppen diskuteras vidare senare i detta avsnitt.  

 

Goffman talar även om begreppet team och menar att människor inte alltid nödvändigtvis 

agerar utifrån sig själva utan som en representant för en grupp. Som tidigare nämnts så tycktes 

det finnas en outtalad bild av Tinder-användaren och att vara en person som är ute efter ett 

seriöst förhållande på ett forum som Tinder verkade enligt de intervjuade vara en nästintill 

totalt avvikande profil från majoriteten av medlemmarna. Med Goffmans begrepp team kan 

man också förstå det beteende som de intervjuade kvinnorna gemensamt och oberoende av 

varandra tycks ha identifierat hos majoriteten av killarna de haft kontakt med. 

Sammanfattningsvis hade samtliga erfarenhet av oseriösa killar som endast var ute efter 

sexuellt umgänge. Att vara representant för Tinder-användare kan omedvetet lägga 

förväntningar på de enskilda individerna att leva ut sin roll som resten av teamet, något som 
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skulle kunna innebära att människor beter sig oseriöst och visar endast intresse för sexuellt 

umgänge eftersom det är det en Tinder-användare ska göra? Detta kan således också skapa 

ytterligare en diskrepans mellan rollen som medlem på Tinder samt den person de är vid ett 

offline-möte. 

 

Vidare nämner Goffman frontstage och backstage i sitt dramaturgiska perspektiv. Han talar då 

om skillnader i människors beteenden utifrån om de befinner sig på eller bakom scenen där 

frontstage är på scenen och backstage bakom. Vad gäller Tinder-användare så skulle 

frontstage kunna innebära offline-mötet, det vill säga mötet i verkligheten, eftersom Goffman 

definierar frontstage som den plats där rollkaraktären möter sin publik, i detta fall där Tinder-

användarna möter varandra. Backstage skulle därmed utgöras av platsen på andra sidan 

skärmen. Detta då Goffman anser att backstage kan utgöras av individers privatliv, där det 

finns utrymme för karaktären att kliva ur sin roll, fundera kring framtida framträdanden och 

dylikt. På Tinder skulle individen således vara backstage när de är aktiva på appen då de kan 

planera sitt framträdande, vad de ska skriva, hur de ska presentera sig själva samt ta tid på sig 

att besvara eventuella meddelanden.  

 

Men huruvida föregående stycke skulle presentera någon form av självklar tolkning av 

frontstage samt backstage kan diskuteras där dessa begrepp skulle kunna förstås omkastat 

också. Eftersom frontstage definieras av Goffman som den plats där personen möter sin 

publik så kan även online förstås som just frontstage. Tinder är själva spelplatsen för den 

specifika rollkaraktär som individer presenterar online och således blir andra Tinder-

medlemmar publik för den rollen. Online är också en plats för social interaktion, om än en 

virtuell sådan. Likaså kan personen ifråga kliva ur sin online-karaktär när personen agerar 

offline vilket också motiverar till att förstå offline-mötet som backstage. Som tidigare 

nämndes är backstage den plats där individen kan vara sitt privata jag och ett offline-möte kan 

således vara spelplatsen där rollkaraktären kan vara “sig själv”. Detta om man jämför med 

online-datingen där individen kan styra presentationen mer. Eftersom individer har en 

anonymitet online som inte finns i samma skepnad offline så skapas utrymme för att i snävare 

omfattning skapa rollkaraktären online utefter egna önskemål.   
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7.4 Använda andra kanaler för kommunikation 

 

Vidare nämnde de intervjuade att de lagt till sina onlinedejter på andra forum, sociala nätverk 

eller kommunikationskanaler för att fortsätta inleda konversationer där istället. Snapchat var 

ett av dessa där de intervjuade valde att kommunicera med sina Tinder-dejter. Några 

informanter menade på att genom detta kunde de få reda på mer om den andra personen 

eftersom Snapchat möjliggör delningar av videoklipp, vilket Tinder inte gör. När de fick se 

killarna i deras vardag samt med vänner så ökade trovärdigheten kring att de var riktiga 

människor, något som skapade en trygghet hos de intervjuade. Genom att återkoppla detta till 

Goffmans begrepp frontstage och backstage så kan det tolkas som att de intervjuade, medvetet 

eller omedvetet, försökte, genom att ta hjälp av andra kommunikationskanaler, sudda ut 

skiljelinjen mellan frontstage och backstage. Med det menas att de ville komma åt delar av 

den andra personens privatliv, bland annat genom Snapchat där videos från vardagen kan 

delas. Detsamma kan tolkas för den tredje nämnda strategin, att göra efterforskning i förväg 

som flera av intervjupersonerna använde sig av. Anna nämnde till exempel att hon försökte 

tillgodogöra sig så mycket information hon kunde om den andra personen genom att googla 

dennes namn och kolla om personen ifråga fanns på Instagram och dylikt. Denna strategi kan 

även ses som alternativa sätt till att komma åt personens backstagebeteende, där personen är 

sin privataste rollkaraktär. 

 

7.5 Göra efterforskning i förväg samt meddela vänner och familj 
 

Att skapa trygghet för sig själv inför ett möte med en helt främmande person, kan vara 

nyckeln till att en träff verkligen sker i det verkliga livet. Förutom att träffas på offentliga 

platser, kommunicera via andra kanaler än Tinder samt göra en research på personen ifråga så 

handlade det även många gånger om att meddela sina nära och kära om det kommande 

offline-mötet. Josefine berättade ofta för sina vänner när hon skulle gå på dejt så att de visste 

var hon var och vad hon gjorde, samt att hon efter avslutad dejt hörde av sig till sina vänner 

för att bekräfta att allting var okej. För Anthony Giddens handlar trygghet om att individer 

litar på andra individer och Piotr Sztompka menar på att individer ofta känner tillit till andra 

som är lika en själv, vilket tyder på att intervjupersonerna ofta vänder sig till sina vänner som 

de kan identifiera sig med och litar på att de finns där om dejten blir obehaglig eller på annat 

vis inte känns bra. Även Tilde nämnde att hon informerar sina närmsta vänner var hon 

kommer befinna sig under offline-mötet och med vem.  
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7.6 Magkänsla 

 

Förutom att skapa en slags trygghet tillsammans med sina vänner så nämnde både Erica och 

Greta att de ofta gick på magkänsla vid första mötet med en okänd person. Greta nämnde att 

om det var en person som verkade trevlig och ville ses men magkänslan var dålig så ville hon 

inte träffa den personen och vice versa. Sztompka menar att tillit kan användas som en 

strategi för en individ för att minska på den sociala och kognitiva komplexiteten, vilket 

magkänslan hos en individ kan bidra med, som en underliggande och omedveten 

trygghetsstrategi inför ett kommande möte. Sztompka menar alltså att när vi känner tillit till 

en annan person så förutsätter vi att saker ska vara på ett visst sätt, och således måste 

individer ta en risk och tro att andra personer inte sviker en. Det handlar även om att de 

personer som man har tillit till kan leva upp till de förväntningar som målats upp av 

individerna inför det kommande mötet. Således handlar det många gånger om att lita på att 

den andra personen verkligen är den person som han eller hon utger sig att vara. Magkänslan 

kan förstås som en känsla, baserad på tidigare erfarenheter av dylika situationer. Den ger 

individer således en slags kunskap om hur en tidigare liknande situation upplevts av individen 

och därför kan en slags varningssignal skickas om den erfarenheten varit av negativ karaktär.  

 

7.7 Kommunicera under en längre tid med samma person 

 

Vid intervjun med Tilde nämnde hon, förutom andra kommunikationskanaler, att 

kommunicera med personen under en längre tid bidrog till att hon kände sig tryggare med den 

personen. Det gav henne, som hon själv upplevde det, en tydligare bild av vem personen var 

och menade på att det är svårare att hålla en lögn vid liv under en längre period av daglig 

kontakt. Denna strategi kan tolkas utifrån de valda begreppen från Goffmans samhällssyn. 

Med daglig kontakt samt via diverse kommunikationskanaler kan den direkta skillnaden 

mellan front- och backstage försvinna eftersom när en person bjuds in att ta del av vardagen 

så ges tillträde till privatlivet, backstage, på ett annat sätt. Detta kan jämföras med 

kommunikation med knapp text som ger större utrymme för avsändaren att välja vilken bild 

av sig själv han eller hon vill sända ut till mottagaren. När den skiljelinjen blir alltmer diffus 

så blir även fasaden, den som ämnar förstärka rollen, för respektive del av scenen också mer 

otydlig och rollen i det privata kontra det offentliga rummet utmanas.  
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7.8 Erfarenhet av liknande dejtingapplikationer 

 

Även den sistnämnda trygghetsstrategin, Erfarenhet av liknande dejtingapplikationer kan 

förstås utifrån Goffman och begreppet roll. Rollen i detta fall kan utgöras av en person som 

träffar människor offline. Det blir en situation som rollkaraktären kan identifiera sig med och 

det kan även tänkas att den som använt flera dejtingapplikationer har en lång erfarenhet av att 

träffa människor offline. Då kan vanan av liknande situationer förstås som en trygghet i sig, 

känslan av att känna igen en situation och en roll, tryggheten i att veta hur den rollen ska 

spelas.  

 

Vilken typ av bilder samt antal bilder uppgavs också spela en avgörande roll för 

informanterna för att avgöra om personen var trovärdig eller inte. Josefine berättade att hon 

ansåg att det var svårt att veta om personen var äkta eller inte om de hade få bilder, vilket 

även Elin och Anna tog upp. Elin ansåg att bilder var viktiga för att skapa en slags trygghet 

om vem den andra personen var och att det gavs en möjlighet till att måla upp en bild av hur 

personen såg ut trots att den kunde vara fel. Precis som Sztompka beskriver det så handlar 

tillit många gånger om ett chanstagande på andra individers agerande och det handlar om att 

våga lita på att personen ifråga är den person han eller hon utger sig att vara på såväl Tinder 

som andra kommunikationskanaler.  

 

Trots att vissa av intervjupersonerna kände sig obekväma inför en kommande dejt, precis som 

Josefine nämnde, att hon började känna sig obekväm när hennes dejt var på väg hem till 

henne, så hindrade det inte henne att träffa personen. Detta kan förstås genom det som 

Giddens benämner som ontologisk trygghet. Den kan ses som en slags skyddshinna som sållar 

bort allt det negativa som kan dyka upp i en individs liv. Med hjälp av den ontologiska 

tryggheten klarar individen av att bevara mod och hopp oavsett vilken situation han eller hon 

befinner sig i och den hjälper till att bortse från risker och istället lägga fokus på att faror inte 

kan drabba individen. Därmed kan den ontologiska tryggheten, trots orostankar som individer 

kan ha inför ett offline-möte, hjälpa individer att bortse från dessa tankar och fortgå med sitt 

kommande möte.  
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7.9 Återkoppling till tidigare forskning 

 

För att återkoppla till den tidigare forskning som presenterats tidigare i denna undersökning så 

kan intressanta punkter nämnas. Exempelvis studien When Online Dating Partners Meet 

offline: The Effect of Modality Switching on Relational Communication Between Online 

Daters av Ramirez et al. (2015) visar på att ju tidigare ett möte sker i en inledd relation online 

desto större acceptans har de involverade personerna gentemot varandra när det kommer till 

skillnader i förväntningar på en person i jämförelse med personen i verkligheten. Den studien 

tyder således på att ju längre väntan desto mer ökar osäkerheten eftersom det ger utrymme för 

att skapa sig en egen uppfattning om en person online som sedan inte stämmer överens med 

verkligheten. Denna studie visar på att det kan ha motsatt effekt att vänta med att träffa en 

person där exempelvis Tilde lyfter att hon gärna kommunicerar länge med samma person då 

det skapar en trygghet för henne kring vem den personen är. Erica däremot nämnde att hon 

gärna träffar sin offline-date tidigt för att kunna skapa sig en egen verklig uppfattning om 

personen. Daneback nämner i sin studie att det är vanligt förekommande att de första offline-

träffarna sker i en offentlig miljö, något som även denna studie påvisat. Även om denna studie 

inte ämnar presentera resultat av kvantitativ karaktär så har noterats att de flesta 

informanterna uppgett offentliga utrymmen som platser att föredra vid första dejten.  
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8 Diskussion och slutsats 

8.1 Diskussion 

 

Den här undersökningen har haft sin grund i två frågeställningar. Frågorna som ställdes var 

Hur skapas trygghet kring nätbaserad dejting och på vilka sätt skapas den? samt Vilka 

strategier använder kvinnor för att skapa trygghet när de träffar en man online som de sedan 

möter offline? Genom att ställa dessa frågor har också förutsatts att kvinnor upplever 

otrygghet när det gäller vem personen verkligen är som de pratat med online. Den tidigare 

forskningen som presenterats har framförallt lyft diskrepansen kring människors 

självpresentation online kontra hur de är i verkligheten. Detta har gett fog för att anta att det 

finns anledning att känna sig otrygg om människor uppges vara annorlunda bakom 

datorskärmen i jämförelse med verkligheten. Den tidigare forskningen har således legat till 

grund för denna undersökning som därigenom syftat till att fylla en kunskapslucka, ett annat 

perspektiv på online- respektive offline-dating. Även identifieringen av flertalet 

trygghetsstrategier visar indirekt på att kvinnorna i denna studie upplever otrygghet när de ska 

träffa en person offline som de kommunicerat med online.  

 

För studien användes Piotr Sztompkas och Anthony Giddens teorier kring trygghet samt 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv för att utifrån dessa förstå det insamlade material 

som de sex kvalitativa intervjuerna bidrog till. Insamlade data kodades därefter med hjälp av 

koder baserade på den mindmap som togs fram för studien. Valet av kvalitativ metod kom att 

ge undersökningen mer djupgående förståelse för de olika kvinnornas strategier, något som ett 

kvantitativt tillvägagångssätt inte kunnat bidra med på det sätt som efterfrågades i syftet. 

Eftersom frågeställningarna fokuserade strategier samt hur informanterna tänkte kring dessa 

var kvalitativa intervjuer den metod som upplevdes kunna lyfta fram detta.  

 

De resultat som denna undersökning presenterat har dels handlat om att visa på att en 

otrygghet bland de nätdejtande informanterna existerar, vilket också är något som 

framkommit inom tidigare forskning, men också hur informanterna använde strategier för att 

skapa trygghet för sig själva. En av de nämnda strategierna kan dock diskuteras huruvida det 

är en strategi. Det är den sistnämnda punkten, Erfarenhet av liknande dejtingapplikationer. 

När det talats kring att det uppstår en trygghetskänsla av att ha tidigare erfarenhet av att ha 
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träffat människor offline under flera års tid så kan det ifrågasättas huruvida det är en egentlig 

strategi. Det är snarare en trygghet som resultat av erfarenhet och inte strategi. Detta då 

informanten Tilde uppgav att hon haft andra liknande appar sedan tidigare och att hon därför 

kände sig trygg i situationen av att träffa andra på liknande sätt. Skulle det varit en strategi 

baserad på erfarenhet hade hon uttryckt det som att hon dejtar flera offline från Tinder för att 

känna sig mer trygg med att träffa nya i framtiden. Nu var tryggheten mer en kausal verkan av 

att hon träffat killar offline tidigare.  

 

En annan viktig aspekt som denna studie påvisat är att även om Internet skapat nya 

möjligheter till social interaktion så är det ändå en virtuell plats där den sociala interaktionen 

tycks kunna analyseras likvärdigt med den sociala interaktion som sker i verkligheten. Detta 

kan ses då Goffmans teorier från tiden före Internet är applicerbara även i den virtuella 

världen. Så undersökningens titel kanske bör diskuteras, Från virtuell till verklig trygghet. 

Frågan är om den virtuella tryggheten inte går hand i hand med den verkliga? Men det är 

något för vidare forskning. 

8.2 Slutsats 

I undersökningen har det konstaterats att det existerar otrygghet bland de kvinnliga, 

intervjuade användarna på Tinder. Så åter till frågeställningarna, hur skapas då trygghet kring 

nätbaserad dejting och vad utgör tryggheten? Tryggheten skapas många gånger av 

medlemmarna själva och har visat sig vara mer eller mindre uttalat medvetna strategier där de 

i vissa fall presenterats tydligt att kvinnorna haft en avsikt med sina handlingar, såsom att 

göra efterforskning i förväg för att få reda på mer om personen de kommunicerat med via 

Tinder. Ibland handlade det även om att lita på sin magkänsla, om personen kändes äkta eller 

ej, men även om att välja platser för första mötet med omsorg så som att ses på offentliga 

platser.  

 

Så för att ta steget och våga träffa en okänd man handlade det många gånger om att skapa en 

tillräcklig trygghet för sig själv, en trygghet som kan baseras på att samla på sig mer 

information om personen man pratar med, att träffas på en offentlig plats eller att berätta för 

sina vänner att ett möte ska ske. Så det handlar egentligen inte om det används en strategi 

eller ej för att skapa trygghet för sig själv, utan vilken. Viktigt att nämna är också att dessa 

strategier inte kom ensamma utan tryggheten byggdes upp av diverse olika kombinationer av 

nämnda strategier som i slutändan resulterade i en känsla av trygghet, tillräckligt för ett 
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offline-möte.  

 

Den tidigare forskningen som tidigare presenterats i denna undersökning visar på ett generellt 

fokus på självpresentation och risker inom online-dating. Denna studie har istället fokuserat 

på varför och hur kvinnor tar steget att träffa en okänd man i verkligheten. Därför har fokus 

legat på att finna strategier som ligger till grund för att skapa trygghet och kanske skapas nya 

strategier i framtiden beroende på nya forum för social interaktion?  

8.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie fokuserat på kvinnors egna strategier till att skapa trygghet så vore det 

av intresse att forska kring mäns strategier när de väljer att dejta kvinnor. Det vore också 

intressant att veta, eftersom kvinnor enligt denna studie visar sig använda diverse strategier 

för att skapa trygghet, om männen, utifrån det andra perspektivet, använder strategier för att 

skapa tillit hos kvinnorna. En annan synvinkel som inte nämnts är också hur strategierna ser 

ut mellan exempelvis kvinnor som dejtar kvinnor samt män som dejtar män. Nämnda förslag 

till vidare forskning skulle komplettera denna studie med delar och perspektiv som inte 

lämnats utrymme åt.   
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Bilaga 2: Anna, telefonintervju 2016-11-24 

Cornelia: Varför skaffade du Tinder? 

Anna: Jag skaffade Tinder för att.. oj.. jo men det var nog mest för att träffa nya människor! 

Att träffa människor som jag inte kände sen innan. 

Cornelia: Och vad var ditt mål med Tinder? 

Anna: Ja men det är nog samma där! Målet var att träffa nya människor helt enkelt. 

Cornelia: Och hur presenterar du dig själv på Tinder? 

Anna: Jag har foton på mig själv, ganska många faktiskt.. Så att folk får en bra bild av hur jag 

ser ut! Sen så har jag faktiskt ingen beskrivning av mig själv, så det blir väldigt 

utséendebaserat skulle jag säga. 

Cornelia: Tycker du att den presentationen av dig speglar vem du verkligen är? 

Anna: Njaa.. eftersom jag endast har bilder på min profil så tycker jag inte att min 

personlighet lyser igenom. Dock försöker jag tänka på vad jag vill visa av mig själv, 

exempelvis att inte bara ha bilder festbilder utan att ha bilder när jag är ute i skärgården eller 

så. 

Cornelia: Och när du chattar med folk eller träffar de offline? Är du dig själv eller tar du på 

dig någon slags roll? 

Anna: Jag är alltid mig själv! 

 

Cornelia: Vad gör du när du är inne på Tinder? 

Anna: Hmm.. ja du, jag chattar med väldigt många olika killar! 

Cornelia: Som ett litet tidsfördriv? 

Anna: Ja men faktiskt! Jag skulle nog säga att det är ett slags tidsfördriv, jag bara swipar hit 

och dit, haha! 

Cornelia: Swipar du mest höger eller vänster, haha? 

Anna: Haha jag swipar nog mest vänster faktiskt, så det är många som får nej av mig. Jag 

swipar väldigt sällan åt höger faktiskt! 

Cornelia: Vad gör du förutom att swipa då? 

Anna: Nej jag vet inte.. Ser det mest som en rolig grej bara tror jag! 

Cornelia: Vad gör du när du träffar en person offline? 

Anna: Ja du.. Jag har blivit mer seriös nu än förut iallafall! Nu är det mer promenader med 

grabbarna istället för att dra hem till någon och chilla. 

Cornelia: Och hur ofta skulle du säga att du är aktiv på Tinder? 

Anna: Menar du med att träffa folk eller på appen? 
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Cornelia: Berätta om båda två! 

Anna: Okej.. på appen så är jag inte så aktiv längre! Jag var väldigt aktiv förut faktiskt! Och 

att träffa folk.. händer kanske en gång i månaden eller så. Men i början var jag betydligt mer 

aktiv! Men sen så tröttnar man på upplägget en del, det är liksom same same alltihop.. 

 

Cornelia: Berätta lite om hur en dejt har gått till! Vad valde ni för plats att ses på, vem tog 

initiativet till att ses tex? 

Anna: För längesedan, någonstans i början där när Tinder kom så skrev jag med en kille.. och 

jag tror faktiskt att vi gemensamt bestämde att vi skulle ses faktiskt. Han bodde i Uppsala och 

jag i Sollentuna, men han var egentligen från Linköping. Så en dag så skulle han hem till 

Linköping från Stockholms central och då stannade han till hos mig påväg dit. Vi sågs bara 

den kvällen och han sov faktiskt över hos mig då, sådär första dejten och allt. Och det var ju 

typ bara för att ligga, haha! Men vi har faktiskt hållt kontakten ganska länge efter det. 

Cornelia: Vad var det som gjorde han så intressant? Eller andra personer överlag? 

Anna: Ja men det är nog dels utseendet. Eller ja, en ganska stor del faktiskt! Men sen även på 

sättet man skriver på, inga stela hej eller så.. Konversationen måste verkligen flyta på! Och 

det märker man ganska snabbt, om en person är socialt kapabel eller inte. Det tycker jag är 

superviktigt! 

Cornelia: Vad får dig att vilja träffa någon som är intressant? 

Anna: Oj, bra fråga.. alltså, det finns två olika sätt man kan skriva på tycker jag! Tex om han 

är skön eller märker att han är.. ja, alltså man märker ganska snabbt hur personen är! Skulle 

väl säga att det är lite magkänsla också. Men sen är jag grym på research, haha! 

Cornelia: Research, vad är det du gör då? 

Anna: Allmän stalking skulle jag säga. Jag kollar typ upp allt som går! Facebook, google och 

nu förtiden så lägger jag även till de på Snapchat också. Bara för att ytterligare se om de är 

äkta eller inte, och se de i olika miljöer under olika dagar och tillsammans med vänner osv. 

Men även se om de bara sitter och tar selfies eller liknande! 

Cornelia: Och vad får dig att inte vilja träffa någon? 

Anna: Ja men det kan tex vara om de är för på, eller att de utseendemässigt inte alls tilltalar 

mig! Men även på sättet hur de skriver och den där första känslan. De har ju i stort sett bara 

ett försök att göra alla saker rätt i stort sett! 

Cornelia: På tal om utseende, hur tänker du kring en persons foton? Ju fler desto bättre? 
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Anna: Ja alltså om människan har en bild så är det big no no. Och han får heller inte ha 

solbrillor på alla bilder, då kan man inte heller riktigt få en bra bild av personen. Eller om alla 

bilder är tagna som ett modellfoto, då tror jag direkt att det är fejk. 

 

Cornelia: Hur förbereder du dig inför en dejt? Hur går tankarna? 

Anna: Förr i tiden så var jag väldigt nervös, men det är jag faktiskt inte längre. Men nu sätter 

jag mig heller inte i samma situationer som förut! Jag tar en promenad med killen och jag 

tycker att han verkar najs, och då kan jag träffa han igen i sånna fall. Så ja, jag sätter mig inte 

i en jobbig situation. 

Cornelia: Har du några orostankar kring det första mötet? 

Anna: Jo men det är klart att jag har det, jag vet ju inte hur personen ser ut på riktigt! Så det är 

därför jag stalkar de, haha. Jag har faktiskt aldrig varit med någon som är ful, 

personlighetsmässigt jag men inte utseendemässigt! 

Cornelia: Trots att du alltid kollar upp personen innan ni träffas, har du någon gång fått en 

dålig magkänsla under en dejt? 

Anna: Ja alltså det kan ju hända om personen är ganska oskön som person.. har nästan aldrig 

hänt faktiskt, inte på Tinder iallafall. Det är nog för att jag stalkar de innan, som jag är mer 

förberedd. Men sen tycker jag även att jag är bra på att läsa av killar! 

Cornelia: Du nämnde att du kollar upp de på Facebook, känner du en viss trygghet med att 

kontot på Tinder måste vara kopplat till Facebook? 

Anna: Ja alltså det finns en slags trygghet med Facebook absolut, men å andra sidan kan man 

ha ett fejk facebookkonto också. Men det gör det ju absolut svårare att bluffa! 

Cornelia: Har din bild av Tinder förändrats sedan du skaffade det? 

Anna: Nej jag tycker inte att bilden av Tinder har förändrats. Snarare att det är den appen som 

har hållt sig i jämförelse med de andra. Jag tycker att det är ett så enkelt koncept, plus att det 

är gratis! 

Cornelia: Hur många har du träffat genom Tinder? 

Anna: Oj, det var en bra fråga.. men jag kanske har träffat 40 personer ungefär, skulle jag tro! 

Cornelia: Och vad tycker du att du har fått ut av att använda Tinder? 

Anna: Jag har fått ligga mycket, hahaha! Och jag har fått träffa många olika personligheter. 

Men jag skulle nog även säga att jag har blivit mycket tryggare i mig själv, eller modigare 

kanske är ett bättre ord. Sen har jag ju haft kontakt med ganska många under en längre tid, 

men inget förhållande har det lätt till! 

Cornelia: Är du fortfarande aktiv på Tinder? 
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Anna: Jajamen det är jag! 

Cornelia: Varför då? 

Anna: För att jag fortfarande vill träffa nytt folk! Men nu är det inte för att ligga mer utan 

mest för att träffa nya människor.. Tycker det är kul! 

Cornelia: När du väl pratar med folk på Tinder, varför väljer du att inte prata med vissa? 

Anna: Allämnt osköna, eller att de skriver konstigt, har konstiga bilder eller nästan inga bilder 

alls! 

Cornelia: Hur avslutar du en konversation som du känner att du inte vill fortsätta med? 

Anna: Antingen så slutar jag svara, eller så.. Nej men jag slutar nog bara svara! 

Cornelia: Hur låter en konversation på Tinder för din del? Vad pratar ni om? 

Anna: Det är väldigt olika faktiskt. Vissa pratar man djupt med, men med vissa är det bara 

ytsnack. Så det är väldigt olika! Ibland så går det väldigt fort med vart man ska träffas, typ 

efter första fem meningarna. Men med vissa tar det flera veckor! 

Cornelia: Vem är det som ofta tar initiativen? Är det du eller personen du pratar med? 

Anna: Jag skriver nog aldrig först till en början, men sen när man etablerat en kontakt kan jag 

absolut föreslå att ses! Jag försöker att inte ge ut mitt telefonnummer till folk! Men har man 

setts och tycker att det är najs, så kan jag absolut ge ut mitt telefonnummer. Men inte till en 

början! 

Cornelia: Känner du dig trygg med den du pratar? 

Anna: Jo men det gör jag nog, eller alltså jag ser till att sätta mig i en sådan situation så att jag 

känner mig trygg! Tex att jag träffar personerna på offentliga platser. 

Cornelia: Skapar du på något sätt trygghet för dig själv innan mötet med en okänd person? 

Anna: Ja, eller alltså största grejen är nog min research som jag för innan, och att man träffad 

personen där man vet att det finns folk omkring, om det typ inte skulle kännas bra. Och ibland 

informerade jag vänner när jag skulle träffa någon, men det gör jag inte längre.  

Cornelia: Är det någon dejt som du anser har gått mindre bra? 

Anna: Jo det har absolut hänt, men det har jag för det mesta förträngt. Det är faktiskt ingen 

som har gått sjukt dåligt! Men det är jättemånga som jag valt att inte träffa igen, som bara har 

varit en gång. 

Cornelia: Har du något exempel på en dålig dejt? 

Anna: Njae.. men det är nog därför jag får en klassisk promenaden med personen nu för tiden. 

För om det blir konstigt eller så så träffas man bara en timma och det är lätt att avsluta det där 

och då och säga att man behöver gå hem typ. Men förut så kunde man träffa någon och vara 
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hemma hos den personen, då blev det liksom mycket svårare att bara gå därifrån eller avsluta 

det på ett snyggt sätt. Men man tabbar sig liksom i början, men sen så lär man sig i efterhand! 

 

Bilaga 3: Elin, platsintervju 2016-11-28 

Sofia: Jag tänkte börja med att fråga om du godkänner att jag spelar in det här? 

Elin: Ja! 

Sofia: Du får avbryta din medverkan precis när du önskar. För det första tänkte jag fråga 

varför du skaffade Tinder från första början? 

Elin: Från början var jag väldigt anti och ville absolut inte ha Tinder och jag vet inte… Jag 

var emot det och tyckte det var ett konstigt sätt att träffa folk på. Men sen skaffade mina 

vänner det och dom träffade folk och tyckte det var jätteroligt och sen blev det bara att jag 

också skaffade det. Det var ju kul! 

Sofia: Vad var målet med Tinder för dig? Från början? 

Elin: Jag hade inget mål med det från början. Det var nog bara… Ah men jag tyckte det 

verkade kul till slut och kände att jag var tvungen att att testa det och… 

Sofia: Hur presenterar du dig själv på Tinder? Din egen presentation? 

Elin: Jag är jättedålig på det där. Det är mina vänner som fixat mina Tinder-profiler och jag 

gillar när folk har något litet skrivet om sig själv eller så och det är jag så dålig på så jag hade 

någon liten text… Nu kommer inte jag ihåg vad det var men då var det någon kompis som 

hade skrivit det… Jag tror inte min presentation var så bra om man säger så. 

Sofia: Vad lyfte du fram? Eller vad står det? Intressen eller..? 

Elin: Näe, den presentation jag hade längst, då var det en kompis som hade gjort en rebus med 

emojis som hon tyckte passade mig bäst. Så då hade jag väl bara det. Men det är väl intressen 

och sådär och jag är väldigt dålig på att välja ut bilder på mig själv, jag hatar det så det har jag 

inte heller valt själv. Det är alltid folk som har valt åt mig. 

Sofia: Men har du många bilder eller en bild eller? 

Elin: Nej jag har… Jag har inte Tinder just nu men jag hade kanske tre fyra stycken. Det är 

ganska viktigt det här med någon på ansiktet, en helkroppsbild, någon med vänner… 

Sofia: Lite blandat… Men tycker du att den presentationen av dig själv speglar den du är? 

Elin: Näe, det tycker jag inte men däremot… Jag träffade ju en kille från Tinder och då… Det 

han sa var, varför han blev intresserad av att faktiskt träffa mig på riktigt var för att jag hade 
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min Instagram kopplat så då kunde han ju se lite mer sånt… Så det tror jag speglar mer. Jag 

tror nog kanske att det är ganska viktigt också. 

Sofia: När du var aktiv på Tinder, vad gjorde du då? 

Elin: Man sitter väl bara och svajpar förbi jättemycket fula människor. Sen skrev man väl med 

några. 

Sofia: Men hur ofta var du aktiv? 

Elin: Ofta. Jätteofta. Så fort man var på en ny plats så satt man och… Jätteonödig tid 

egentligen. 

Sofia: Men det var roligare på nya platser eller? 

Elin: Ja det var ju någon gång då jag åkte till Göteborg och då var det ju jätteroligt att tindra 

för då var det ju helt nya människor. 

Sofia: Är det annars ofta så att samma personer ofta återkommer eller? 

Elin: Ja det tycker jag… 

Sofia: Eller funkar det så att om man svajpat bort den så kommer den aldrig tillbaka eller? 

Elin: Näe, de kommer tillbaka! Tanken är väl att de inte ska göra det men man känner ju igen 

dem efter ett tag. 

Sofia: Kan du berätta lite om hur en dejt har gått till? När du har träffat någon från Tinder, 

alltså någon som du började snacka med på Tinder till offline? Hur gick det till? Val av plats? 

Vem som bestämde att ni skulle ses och så vidare? Du kan ta ett exempel på någon dejt. 

Elin: Vi hade snackat ett tag och han hade varit ute och rest så det var väl det som fick mig att 

känna att han verkar vara kul, att jag ville träffa honom. Sen bytte vi… Eller innan det så hade 

vi bytt så att vi snackade på Snapchat och det var ju så jag såg… Och han verkade vara 

jätterolig och ha ett roligt liv och så… Sen vet jag inte men så snappade vi bara någon kväll, 

tror jag, och jag var hemma själv och hade tråkigt… Vi hade precis haft en tenta kommer jag 

ihåg… Eller nej, en omtenta, så det var ingen annan som hade haft tenta, så jag var helt själv 

så jag tänkte “fan, jag vill dricka vin!” och sen snackade vi och så frågade han bara om vi 

skulle ses, så det var väldigt spontant. En timme senare sågs vi och då så skulle vi ses utanför 

en bar. Men det stället höll på att stänga så då gick vi till en annan bar. Så satt vi där, det var 

trevligt, sen gick vi hem till honom. 

Sofia: Men du tvekade aldrig på att träffa honom?  

Elin: Nej, jag tyckte han verkade rolig. 

Sofia: Men vad tycker du allmänt vad som gör en person intressant online?  

Elin: Alltså det är ju svårt, det är ju det jag tycker med Tinder. Det är därför jag inte har det 

nu… Jag träffar folk ute istället. Jag tycker det är så svårt att se… Till exempel med honom då 
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var det via Snapchat… För han är en sån som lägger upp mycket och snappar väldigt mycket 

så då fick jag ju en bild av honom där. Jag vet inte… Jag kollar ganska mycket på hur folk rör 

sig eller för sig och så och då blir bilder väldigt svårt… 

Sofia: Ja de är ju väldigt stilla, man kan ju inte se rörelsemönster och så… 

Elin: Precis, man kan inte se riktigt hur en person är. Jag vet inte riktigt faktiskt…  

Sofia: Vad får dig att vilja träffa någon eller inte träffa någon? Finns det saker som gör att du 

vill träffa den eller saker som gör att du absolut inte vill träffa den? 

Elin: Ah men på Tinder är det ju… Eller så kan det nog vara var man än träffar någon tycker 

jag, vad dom, för det blir ju ofta att man skriver och inte att man ringer någon första gången… 

Så det är vad dom skriver för någonting. Är de tråkiga så är du nog ganska tråkig som person. 

Kan de driva lite och skämta lite sådär så tänker jag att kan man göra det från början innan 

man ens vet hur personen är så tänker jag att då är man ändå ganska kul!  

Sofia: Hur ser förberedelserna ut inför att träffa någon offline? Hur förbereder du dig själv?   

Elin: Ingenting, jag blir för nervös då tror jag…  

Sofia: Du bara kör? 

Elin: Ja det måste nog bli så för annars går man bara och tänker på det. 

Sofia: Men känns det alltid tryggt att träffa någon du inte känner? 

Elin: Ja, jag skulle ju aldrig… Jag skulle aldrig åka hem till någon på en gång 

Sofia: Hur menar du då? Varför skulle du inte göra det? 

Elin: För att det känns otryggt. Alltså jag vill ju träffa dem någonstans där det finns människor 

och då är ju barer eller caféer ganska bra. Så att det tycker jag inte… Plus att då kan man 

också… Är man inte intresserad så kan man bara sitta och prata och annars kan man ju bara 

gå. 

Sofia: Du menar liksom att det är lättare att lämna situationen?  

Elin: Ja 

Sofia: Men har du någon gång upplevt att du har träffat någon och sedan fått en dålig 

magkänsla och dragit eller?  

Elin: Från Tinder? 

Sofia: Ja 

Elin: Näe 

Sofia: Eller har du träffat någon från någon på något annat sätt som du har..? 

Elin: Ja.. 

Sofia: Nätdejting då också? 

Elin: Näe 
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Sofia: Bara i verkligheten? 

Elin: Ja 

Sofia: Vad hände då? 

Elin: Nej men han var bara jättetråkig, det var jag som fick föra samtalet framåt och han var 

jättenervös och näe…  

Sofia: Ni klickade inte? 

Elin: Näe 

Sofia: Men har din bild av Tinder förändrats sedan du skaffade det? 

Elin: Upp och ner skulle jag säga. Först var jag ju jättenegativ till det, sen var jag jättepositiv 

till det ett tag och sen så började jag hata det. Det här tar upp för mycket tid av mitt liv så jag 

tar bort det. Men nu är jag lite inne på att skaffa det igen.   

Sofia: Okej, varför då? 

Elin: Jag vet inte? Jag har inget bra svar på den frågan. Kul bara! Sen lär jag väl komma till 

det att jag hatar det igen och tar bort det igen.  

Sofia: Som en liten cirkel? 

Elin: Mmm.. 

Sofia: Men hur många har du träffat offline? Alltså i verkligheten, från Tinder! 

Elin: Det är bara en.  

Sofia: Vad har du fått ut av att använda Tinder?  

Elin: Ingenting, alltså det är väl? Gud vilken svår fråga… Alltså det är ju riktigt kul till och 

från. Det är det ju faktiskt.  

Sofia: Vad är det som är roligt med det? 

Elin: Alltså det är väl hemskt egentligen men det är faktiskt ganska kul att driva med 

människor. Typ jag och mina vänner kan ju sitta och göra det och sen… Det är ju ofta man 

har matchat med samma så då sitter man och driver med dem från bådas Tinder. Det är i och 

för sig ganska taskigt egentligen men det är ju kul. Jag tror inte jättemånga är jätteseriösa där 

heller om att såhär träffa någon och blir kär. Jag tror inte att det är så många som tänker att det 

är deras plan med det direkt.  

Sofia: Men vill du bara berätta igen varför du slutade använda Tinder?  

Elin: Jag vet inte, jag fick bara nog en dag och... 

Sofia: Raderade? 

Elin: Ja, och jag hade inte varit inne på ett tag och såhär. Alltså det är ju roligare att träffa folk 

på något annat sätt. Jag vet inte, jag föredrar ändå det… Jag tror att jag träffade någon då men 

det var absolut inte för hans skull utan jag fick bara nog. Det är roligare att träffa folk på 
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andra sätt tycker jag. Det var väl impuls. Jag var ändå glad att jag gjorde det. Men, jag 

skaffade det också när vi var i Spanien, då tog jag tillbaka det. Då tyckte jag också att det var 

skittråkigt så jag tog bort det.  

Sofia: Finns det några personer när de skriver, som gör att du inte svarar? 

Elin: Ja, det kan vara om de skriver något tråkigt. 

Sofia: Vad är tråkigt? 

Elin: “Hej hur mår du?”, alltså man säger inte “Hej hur mår du?”, eller nej, ännu bättre “Hej 

vad gör du?”, det säger man inte till någon man aldrig har pratat med förut. Alltså, det blir 

konstigt. Så jag svarar väl egentligen bara de som skriver något kul. Eller det behöver inte ens 

vara kul egentligen… Men folk som låtsas att de känner en, när de inte gör det, det tycker jag 

bara är väldigt konstigt. Sen kan det ju också vara, alltså man har väl vänner som är inne och 

svajpar åt en på kul och då kanske man inte får de bästa matchningarna. Dem svarar man väl 

kanske inte... 

Sofia: Känner du dig trygg när du tar kontakt på nätet och även i verkligheten? Finns det 

några skillnader där? Vi kan börja med om du känner dig trygg när du kontaktar personer på 

nätet? Känner du dig trygg i att prata med randoms? 

Elin: Nej, egentligen inte. Det kanske är därför jag inte tycker om Tinder så mycket heller? 

Sofia: Vad är det som är otryggt i det?  

Elin: Tryggt vet jag väl inte… Det är det väl kanske? Men jag tycker ändå att det kan vara. Ah 

men typ som när jag hade min Instagram kopplat, då är det ju för- och efternamn och att folk 

man inte har träffat kan söka upp en. Man fick ändå konstiga förfrågningar om förföljan på 

Instagram och sånt. Så det är väl det som skulle vara otryggt men jag är inte bekväm med att 

skriva med folk jag inte känner och aldrig har träffat. Det är jag inte.  

Sofia: I verkligheten, känns det tryggt då liksom att… Om du brukar ta kontakt med randoms 

på krogen exempelvis, hur känns det i jämförelse med online? 

Elin: Då har man ju som en bild av en person även fast det kanske är helt fel. Man har ju ändå 

någon form av bild. Ja det kanske känns tryggare ändå… Faktiskt.  

Sofia: I verkligheten? 

Elin: Mmm… Jag vet inte för egentligen så är väl båda lika otryggt men… Man märker ju, det 

är ju exempelvis vissa som inte ens har bilder på sig själva och då blir det ju lite såhär “Vem 

är det som man sitter och skriver med faktiskt?” Då har man inte ens någon aning, så det är 

väl... 



 59 

Sofia: Men har du några krav på personerna, exempelvis som du säger att det finns personer 

som inte har bilder på sig själva, finns det några saker du kollar efter för att känna att det här 

är en verklig person eller..? 

Elin: Näe, alltså näe det gör jag inte. Näe, men däremot skulle jag inte träffa någon som jag 

inte liksom, ah nästan var helt säker på… Man kan ju aldrig vara helt säker. Till exempel 

varför jag träffade honom var ju för att jag visste ju typ, alltså att det var han… Alltså med 

Snapchat och typ när man har snackat ett tag så… Det är ganska svårt att dölja att man är 

någon annan. Så jag skulle nog inte träffa någon som jag inte visste att det var den.  

Sofia: Du måste ha fått någon form av bild? 

Elin: Mm.. 

Sofia: Men hur gick ni tillväga? Alltså du sa att ni snackade via Snapchat men konverserade 

ni på andra sätt också eller?   

Elin: Näe, det var Snapchat och Tinder bara.  

Sofia: Bytte ni nummer?  

Elin: Näe det gjorde vi inte.. Det är jag ganska obekväm med, att byta nummer för har man 

det så kan man söka upp ganska mycket, var man bor och allt sånt där. Så näe. Det sparar du 

på?  

Sofia: När kände du att du kunde ge numret om du gjorde det? 

Elin: Jag hade nog kunnat… Eller jag hade lätt kunnat ge det efter att vi sågs, det hade jag! 

Men det gjorde jag inte. Då får han fråga! Men efter att vi sågs.  

Sofia: Hur avslutar du en konversation som gör dig obekväm?  

Elin: Det beror på?! Oftast skulle jag nog bara inte svara. Ja, det är väl det som är vanligast. 

Eller så säger man någonting eller så tar man bara bort den så att det inte går att snacka mer.  

Sofia: Avslutningsvis, hur pratar ni med varandra på Tinder? Hur chattar man, vad skriver 

man om? 

Elin: Gud, jag kommer inte ihåg? Jag vet inte… Allt är väl ganska så skämtsamt skulle jag väl 

säga. Om det blir den där “Hej vad gör du?”, “Hur mår du?”, “Vad har du gjort idag?”, då är 

det inte kul. Så det är väl ganska. Det är inte så seriösa samtal skulle jag väl säga. Så jag vet 

inte vad man pratar om. Det är väl inget speciellt utan det är väl bara inte så seriöst.  

Sofia: Det var allt jag hade så då får jag tacka så jättemycket! 
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Bilaga 4: Erica, telefonintervju 2016-12-01 

Cornelia: Varför skaffade du Tinder? 

Erica: Jag skaffade Tinder för att jag ville träffa en pojkvän, så min tanke var seriös! Men det 

var även också för att få kontakt med någon, få uppskattning av någon. Att ha den där adliga 

kontakten med någon. 

Cornelia: Så målet med Tinder var att skaffa pojkvän? 

Erica: Ja men precis, att skaffa ett seriöst förhållande. Jag ville inte vara själv! 

Cornelia: Och hur presenterar du dig på Tinder? 

Erica: Jag hade ingen beskrivning av mig själv, förutom mitt namn och ålder. Och sen kanske 

jag hade 5-6 bilder på mig själv. 

Cornelia: Tycker du att den presentationen av dig själv speglar dig precis som du är? 

Erica: Nej det tycker jag inte. 

Cornelia: På vilket sätt? 

Erica: Det visar bara hur jag ser ut, bara utseende liksom. 

Cornelia: Och när ni du träffade personer i verkligheten? Var du dig själv då? 

Erica: Ja, alltså jag var väldigt öppen när jag skrev med personerna innan jag träffade de. Jag 

var väldigt öppen med vad jag var ute efter och så. Men ja, när vi väl började prata så visade 

vem jag var! 

 

Cornelia: Vad gör du på Tinder? 

Erica: Jag skrev väldigt mycket till personer. Skrev nog väldigt mycket till alla faktiskt, just 

för att jag själv inte hade någon egen presentation! Så jag ville skriva och få en bild av den 

andra personen, så jag frågade hellre vad jag ville veta än att läsa det på en presentation. 

Cornelia: Hur ofta var du aktiv? 

Erica: Jag var nog aktiv varje dag, hela tiden! Men jag träffade inte så ofta personer. 

 

Cornelia: Berätta lite om en träff, hur den har gått till och vart ni träffades? 

Erica: Man pratade på Tinder, sen så bytte man ofta nummer och började skriva sms eller så. 

Liksom gå utanför Tinder och prata på annat håll och därifrån var det nog jag som sa att vi 

skulle ses. Sen var det väldigt lättsamt första gången jag träffade personerna. En träffade jag 

tex hemma hos mig första kvällen och bara tog det lugnt, kollade på film, pratade.. ja, thats it 

och sen åkte han hem! Men sen när jag träffade min nuvarande pojkvän Carl, så möttes vi upp 

på en offentlig plats, för att sedan gå vidare och ta ett glas på stan istället. Den dejten kändes 
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liksom mer seriös än de andra redan från början, speciellt för att vi inte träffades hemma hos 

någon utan valda att ta det på en offentlig plats istället! 

Cornelia: Vad tycker du gör en person intressant online? 

Erica: Okej det här låter jätteklyschigt, men det måste nog bli utseendet då jag inte läser 

presentationerna. Han måste liksom se snäll och rar ut, någon som jag själv dras till! Det ska 

heller inte vara för vågade bilder eller så, utan helst stiliga eller vad man ska säga.. 

Cornelia: Spelar det någon roll för dig på sättet de skriver? 

Erica: Ja det skulle jag nog med vilja säga. Jag har valt de som jag dras till som inte är för 

vågade eller för mesiga, personer som anses förmedla att de är snälla. Sen är jag anti de som 

inte har varit seriösa! Många har liksom spelat seriösa, så ibland är det jättesvårt att veta hur 

ärliga de är. Men man har ju försökt att fortsätta hålla kontakten med de som har varit seriösa, 

och de som verkligen vill lära känna mig. Sen får man en känsla om de är intresserade eller 

inte, tex om de vill lära känna mig mer eller så. Men många gånger har jag valt att bara träffa 

då på en gång så att jag kan läsa av de i verkligheten istället. 

Cornelia: Och vad får dig att inte vilja träffa en person? 

Erica: De som inte har det minsta lilla intresset att få reda på vem jag är, sånna som bara är 

ute efter sällskap för stunden. 

Cornelia: Hur ser förberedelserna ut inför en träff offline? 

Erica: Hmm.. ja alltså när man har bytt över från Tinder till mobilnummer, så kan man börja 

kolla vilka de verkligen är. Tex att de bor där de säger att de bor, och att de är i den åldern 

som de har sagt. Sen kollar jag in deras Facebook också! Men det är många gånger svårt, så 

jag går väldigt ofta på magkänsla! Många gånger har man ju tänkt en extra gång, och det 

kanske inte är så smart att åka hem till någon sådär på första dejten eller låta någon komma 

hem till mig.. Men om de kommer hem till mig så kan jag iallafall kika i nyckelhålet och 

vägra öppna om de inte ser ut så som de gjorde på Tinder. Men det är klart man har varit lite 

orolig! Men som sagt, jag har mest gått på känsla, och sen stalkat lite! 

Cornelia: Och hur går tankarna kring det kommande mötet? Har du några orostankar eller så? 

Erica: När jag höll på med Tinder.. känns så himla längesen! Men det man kände så efter ett 

tag var väl att det var svårt att lita på någon. När jag var öppen med vad jag ville så ville de 

såklart detsamma! Så varje gång jag sa att jag var ute efter något seriöst så svarade de 

likadant.. Så därför gav jag upp och började köra att jag träffade personerna ganska snabbt 

efter kontakt på Tinder, bara för att få en klart bild i verkligheten ganska snabbt, för att få reda 

på vad de egentligen vill. Många gånger så sa de liksom det jag ville höra, om man säger så, 
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bara för att få träffa mig. Så man liter inte på så många! Och många gånger ljuger folk, då 

krockar det  sen i verkliga livet. 

Cornelia: Har du någonting fått en dålig magkänsla på en dejt eller så? 

Erica: Ja, eller alltså.. det är väl i sånt fall att jag fått en dålig magkänsla av att den andra 

personen.. att man själv inte känner något, men den andra personen i fråga gör det. Då blir 

man lite ställd.. Ska jag åka hem? Eller vad ska jag säga? Det blir svårt när man liksom inte 

klickar med varandra! Men många gånger har det även varit konstig känsla hela kvällen, men 

man har ändå valt att köra vidare på dejten för den stunden, bara för att ha en rolig kväll. 

 

Cornelia: Har din bild av Tinder förändrats något sen du skaffade det? 

Erica: Genom att jag inte använder Tinder idag så har jag svårt att.. ja eller alltså, när jag 

använde det så tycker jag inte att det förändrades. Men jag har hört från många vänner att det 

har förändrats en hel del! Nu kan man tex lägga in en videopresentation och sånt, för att få en 

starkare bild av vem personen är. Och jag vet inte.. Nej det känns väl som att hela grejen är 

densamma! Ändrat lite på sina funktioner bara.. Men ja, alla använder det utav olika syften 

och det är så himla svårt att veta om folk är ärliga eller inte! 

Cornelia: Och hur många har du träffat via Tinder? 

Erica: Jag har träffat sex personer. 

Cornelia: Anser du att du fått ut något av Tinder? 

Erica: Ja, min pojkvän! Jag träffade min prins tillsist, haha. I början var det väldigt mycket, ja, 

det gick inte så himla bra i början.. Men i slutet gick det ju bra! Jag var precis påväg att lägga 

ner det men jag valde att behålla Carls nummer iallafall. 

Cornelia: Varför var du så trött på det? 

Erica: Jag var så trött på alla som framstod som något de inte var.. Men sen så valde jag att ge 

Carl en chans och det gick ju jättebra! 

Cornelia: Hur kommer det sig att det blev han tillslut? 

Erica: Nej men det var väl just det att vi var seriösa från början och att vi bara började känna 

varandra väldigt ytligt på Tinder.. men i verkligheten, när vi sågs, så träffades vi på stan en 

kväll och lärde känna varandra där och då istället. Vi började verkligen gå in på djupet av 

varandra ganska direkt, och det kändes som att vi var på samma nivå och så. Han berättade att 

han var väldigt kräsen och jag berättade att jag hade väldigt svårt att lita på folk. Så vi har 

väldigt öppna från början och ju mer vi sågs desto mer började vi gilla varandra. Han såg bra 

ut och vi klickade väldigt bra personlighetsmässigt också! 

Cornelia: Så du slutade med Tinder för att du träffade Carl? 
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Erica: Ja, dels det men samtidigt så var jag väldigt trött på det och jag blev mer sårad än vad 

det gjorde mig positiv. Jag mår bättre av att inte har kvar det! Men jag är glad att jag vågade 

och ge Carl en sista chans. 

Cornelia: Skulle du använda Tinder igen? 

Erica: Jag vet faktiskt inte, jag tror inte det. Jag hade nog i sånt fall gått över till de andra 

sajterna som känns mer seriösa faktiskt. Eftersom det är seriöst jag är ute efter, och Tinder var 

väldigt svårt tycker jag. Blev ganska sviken utav det! Det gav mig ingenting positivt. Så jag 

tror faktiskt inte det! 

 

Cornelia: När du väl var aktiv på Tinder, varför valde du att inte svara vissa personer? 

Erica: Jag skrev väldigt mycket till de personer som jag ville prata med, och ibland var det 

personer som skrev till mig. Men jag svarade bara de som skrev bra, som var trevliga och var 

ute efter det som jag var ute efter! Märkte jag att de visade någon annan sida så slutade jag 

skriva med de helt enkelt. Verkade de istället trevliga och bra så fortsatte jag att skriva! Så det 

var väl 50/50 kan man säga. 

Cornelia: Och om du var i en situation där du kände dig obekväm i en konversation, vad 

gjorde du då? 

Erica: Om det var på Tinder så slutade jag bara att svara, men fortsatte personen skriva till 

mig så berättade jag varför, ifall de fortsatte att tjata. Men om det var i verkliga livet så 

berättade jag vad jag tyckte och tänkte på en gång! 

Cornelia: När du väl påbörjat en konversation med någon, vad pratade ni om då? 

Erica: Ja men det var mest den dagliga kontakten. Vad man gör, hur man mår och ibland 

kunde det vara en blandning av djupare frågor också! Man vill ju lära känna en del av den 

andras liv liksom! 

Cornelia: Känner du dig trygg när du tar kontakt med en okänd person på Tinder? 

Erica: Till en början så tyckte jag att det var bra, men.. alltså, både och egentligen! Vissa var 

bra och vissa var mindre bra. Men det var tex en kille jag träffade som var jättesnäll och go, 

men vi klickade inte alls. Och många var seriösa och trevliga och vissa var raka motsatsen. Så 

vissa kände jag mig trygg med och andra inte, så jag skulle väl säga 50/50 här också! 

Cornelia: Tycker du att du skapade en slags trygghet för dig själv innan du träffade någon? 

och på vilket sätt? 

Erica: Ja men det tycker jag! Jag försökte få tag i så mycket information som möjligt om den 

personen jag skulle träffa. Men sen rådfrågade jag också alltid mina vänner och så, och de 

visste alltid om jag skulle träffa någon. Och om jag hittade personen på facebook så lag jag 
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till de där också, men aldrig på instagram eller Snapchat. Men många gånger gick jag bara 

mycket på känslan och sen pratade vi en del över telefon innan vi sågs.   

 

Bilaga 5: Greta, platsintervju 2016-12-02 

Sofia: Jag tänkte först börja med att fråga om du tillåter att jag spelar in det här materialet?  

Greta: Ja! 

Sofia: Då tänkte jag först fråga varför du skaffade Tinder från första början? 

Greta: Det var en nyårsafton. Det var mina barndomskompisar som var över här i stan och då 

hade dom testat Tinder och då tyckte dom… De såg det som en bra fördrivningssak å då 

övertalade de mig också att skaffa det så då gjorde jag det.  

Sofia: Vad var målet med Tinder från första början? 

Greta: Ah men som sagt, jag testade det för att se vad det var och det var ju ganska kul. Det 

var lite bekräftelsesak och ja… Det var inget mål direkt utan det var mest bara för att testa på 

trenden.  

Sofia: Kommer du ihåg hur du presenterade dig själv, alltså din profil? Vad berättade du, vad 

fick man veta om dig?  

Greta: Man fick inte veta så mycket men jag skrev en… Eftersom jag själv skrattar ganska 

mycket, jag är en skrattig person, så skrev jag att jag… Jag tror jag skrev att jag skrattar på 

skånska eller nåt sånt där. “En tjej som skrattar på skånska”, nåt sånt där, och sen var det då 

två bilder tror jag, på mig själv.  

Sofia: Men tyckte du att den presentationen, nu kanske den var väldigt knapp, men tyckte du 

att den speglade dig som den du är?  

Greta: Ja, ja det gjorde den ju. Den sa ju inte så mycket men det var kanske det som jag ville 

också… Att den inte skulle vara så utlåtande genom att jag inte direkt tänkte att jag skulle 

träffa någon utan bara lite kul.  

Sofia: Vad gjorde du då på Tinder när du var aktiv?   

Greta: Det var ju mest svajpa då och så fick man då träffar, eller inte träffar, matchningar 

kanske man säger? Det var ju kul om någon skrev men det var ju… Man skrev mest saker på 

skämt typ och man fick ju mycket oseriösa skriv… Typ om man skulle träffas för en film 

eller… Med film kanske de inte menade det… Och typ sånt där. Vad var frågan?  

Sofia: Alltså vad du gjorde? 

Greta: Nej men jag svajpade mest. 
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Sofia: Hur ofta var du aktiv? 

Greta: Det var perioder. I början så testade jag det några dagar, sen så la jag det på hyllan. Sen 

så var det en tjej i jobbet som berättade att hon hade träffat några och då började jag igen och 

då var kanske målet en liten annan. Då kanske jag var lite “Ah men hon är ju en normal… 

Hon hade ju träffat folk på skoj då så det kanske jag också ska göra”. Så då började det liksom 

sättas en “Aha, men jag kanske också ska testa och se om det finns någon man kan dejta typ.  

Sofia: Mer seriöst? 

Greta: Ja! 

Sofia: Men då på tal om dejt, så kanske… Nu vet ju jag att du träffat din pojkvän på Tinder… 

Kan du inte berätta lite om hur en dejt har gått till? Du kan ju antingen välja eran första dejt 

eller om du har dejtat någon annan. Hur det gick till från att ni matchade till att ni träffades 

offline, hur ni valde plats, vem som bestämde att ni skulle ses?! Typ hela grejen!  

Greta: Jag träffade en innan! 

Sofia: Du kan berätta om båda.  

Greta: Och det var ju en klassisk dejt. Det började med att han skrev, såklart, och verkade 

trevlig. Han pluggade till nåt bra och lite såhär. Han verkade väldigt Svensson så… Nej men 

vi bestämde… Det slutade med att vi… Nej vi skrev bara på Tinder och då beslutade vi att vi 

skulle, vi hade pratat ett tag, att vi skulle träffas. Jag föreslog att vi skulle åka till Två. Det är 

något spelställe vid Globen och där skulle vi spela inomhusminigolf.     

Sofia: Du menar Tolv?  

Greta: Hahaha, ja Tolv…  

Sofia: Siffra som siffra…  

Greta: Han spelade golf och jag hade spelat golf så då blev det som en liten intern sak typ. 

Men ja, det var trevligt och vi drack nån öl typ och satt och snackade lite men sen blev det 

inte så mycket mer för... 

Sofia: Men det var ändå på en seriös nivå? 

Greta: Ja det var en seriös nivå. Men vi kände väl båda kanske att det inte var någonting för 

varandra. Sen dröjde det ett tag, detta var då en vårvinter. Sen så hösten, då träffade jag Elias 

och vi hade matchat i början av sommaren och han skrev lite, jag var kanske inte så 

intresserad för… Jag var ju inte intresserad av att träffa någon för att ha mysigt så att säga. 

Men så pratade vi hela sommaren så… Ja men jag fick lära känna honom lite. Men jag var 

inte intresserad för han var ett år yngre.      

Sofia: Du hade en idé där om hur det skulle vara? 
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Greta: Ja men verkligen. Jag hade alltid tänkt att yngre människor är lite omognare och sen 

hade vi lagt till varandra på Snapchat och då hade jag fått någon bild och jag vet inte… Det 

var nog ur fel vinkel så att säga. Den var inte så charmig så jag var inte så intresserad av att 

träffa honom men han var inte påstridig eller sådär… Men han skrev en dag, ah typ att “Men 

om du inte är så intresserad av att träffas så kanske vi inte ska prata?” Då förstod jag typ att 

han var lite… Att han var seriös. Men saken är den att jag var… Den dagen hade jag jobbat 

och jag var jättetrött och var verkligen inte på humör för att göra någonting så vi träffades vid 

en tågstation...      

Sofia: Alltså den dagen? 

Greta: Ja den dagen. Sen gick vi typ och tog en kaffe och sen så fick han följa med mig hem. 

Så satt vi och tittade på en film och sen blev klockan jättemycket och “Ah men vart ska han ta 

vägen?”. Så då bara frågade jag om han ville stanna och så. Och så gjorde han det. Sen så… 

Jag tyckte jag var jättetråkig den dagen så jag hade inte förväntat mig någonting efteråt men 

så dagen efter skrev han att han hade haft det jättetrevligt och att han ville ses igen.    

Sofia: Men vad tycker du gör en person intressant online? 

Greta: Om man tar exempelvis Tinder då. Det får inte vara någon oseriös, stekig bild utan det 

får ju vara någon väldigt… Inte mellanmjölkbild utan någonting intressant. En seriös bild. 

Och där är Tinder kanske… Där kan man ju inte veta av att se en bild utan det märker man ju 

när de skriver sen.   

Sofia: Men vad får dig att vilja eller inte vilja träffa en person, alltså i verkligheten, när du 

snackar med folk?! Alltså vad var det som fick dig att vilja träffa de här två? Hade du träffat 

fler också eller? 

Greta: Näe! 

Sofia: Men vad fick dig att vilja träffa de två men inte någon annan? För jag tänker mig att du 

kanske snackade med fler?  

Greta: Men just för att… Man märkte ju ganska snabbt om de var intresserade av att bara 

ligga eller inte. Men min magkänsla också mycket... Om det var någon som verkade trevlig 

och ville ses så kunde man få en dålig magkänsla. Såhär ont i magen. Då kände jag att då vill 

jag inte ses.  

Sofia: Det kändes bara inte bra liksom? 

Greta: Näe.  

Sofia: Hur såg då förberedelserna ut inför att träffa någon? Alltså när du skulle träffa Elias 

och den här andra? Hur förberedde du dig? 
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Greta: Golfdejten… Då träffade jag min kompis innan och vi satt och drack något glas vin. 

Ah, det var förberedelserna då. Men till Elias, där var jag inte alls förberedd. Där var det 

liksom spontant.  

Sofia: Men hur gick tankarna kring… Inför det kommande mötet? Alltså kände du dig trygg 

inför att träffa honom eller kände du dig obekväm på något sätt eller kändes det bara bra? 

Greta: Som min första dejt, då kände jag mig väldigt trygg för då var vi i en miljö där… För 

där var vi i en offentlig miljö. Så det kändes tryggt. Sen med Elias var det ju också det till en 

början… Det var ju en liten chansning att ta hem någon från början men ändå inte otrygg. Jag 

tror att hade jag inte känt mig trygg så hade jag inte ens föreslagit det från första början.  

Sofia: Men hade du tagit hem honom direkt och skippat kaffet och “Nä men vi tar en kaffe 

hemma hos mig?” Tror du att du hade gjort det?  

Greta: Näe, för det hade jag för mycket förutfattade meningar tror jag.  

Sofia: Hur menar du då? 

Greta: Näe, själv tycker jag inte att det ser så snyggt ut att bara ta hem någon så direkt. Det 

kanske hade gett en oseriös bild av mig också.  

Sofia: Men du berättade lite om att du hade fått en dålig magkänsla när du snackade med 

någon? Men varför fick du det då tror du? Var det någon detalj eller någonting som fick dig 

att “Nej men det här känns inte bra!”? 

Greta: Det är nog mycket hur… Sättet de skriver på. Man märker att… De kanske inte 

skrev… Inte för att de skrev fel saker utan för att man bara inte matchade, man känner att man 

inte hade så mycket gemensamt och sånt där.   

Sofia: Men vad gjorde du då? Hur tog du dig ur situationen då så att säga? 

Greta: Jag tror att jag ignorerade många gånger. Att jag slutade skriva, tog bort matchningen. 

Ja, på det sättet…  

Sofia: Men har din bild av Tinder förändrats sedan du skaffade det? Alltså verkligen från 

scratch.  

Greta: Ja det har den. För som sagt jag trodde ju inte att jag skulle vilja träffa någon där utan 

det var mer bara för skojs skull. Det var ju först när jag hade kollegan som hade träffat och 

dejtat tre stycken som… Det var ju då det började förändras, att jag kanske kan hitta någon. 

Men man måste ju vara väldigt… Vad säger man? Sålla! Veta vad man vill och… Inte gå in 

och göra saker man inte vill göra. Vara lite självsäker.   

Sofia: Vad har du fått ut av att använda Tinder?  

Greta: Jag träffade Elias! Nej men man har fått många roliga stunder, man har ju suttit ibland 

med en kompis och alltså svajpat och skrivit roliga repliker på skoj och sånt där… Så många 
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roliga stunder och “what the fucks”. “Vad gör den här personen?”, typ. Ja, och lite bekräftelse 

har jag också fått.  

Sofia: Kanske en överflödig fråga men jag antar att du har slutat med Tinder? 

Greta: Ja! 

Sofia: Men tror du att du skulle kunna tänka dig att använda Tinder igen? Nu vill jag inte vara 

så negativ, men om det skulle ta slut, tror du att du skulle använda Tinder igen som ett 

alternativ till att någon? 

Greta: Näe. Jag tror faktiskt inte det men jag kan ju inte veta det. Men jag tror faktiskt att jag 

skulle alltså testa den riktiga vägen. Eller inte riktiga men den verkliga och se om någon dyker 

upp på det sättet.  

Sofia: Nu lite allmänna frågor. Varför svarar du inte vissa personer? Eller om du inte svarar 

dom, varför svarar du inte dom då? Vilka incitament gör att du inte..? 

Greta: Nu kanske det låter lite dumt att säga så men ibland kanske man inte bara orkar svara 

alla. Man kan inte har det intresset. Och många gånger så svajpar man utan att tänka och så 

får man en matchning och går in på hans profil och tänker att “Nej men det kanske inte var 

någonting…”. Så, ah, man orkade inte det helt enkelt och så kanske man hade två 

konversationer igång samtidigt och så orkade man inte påbörja en ny.   

Sofia: Men kände du dig alltid trygg när du tog kontakt, på nätet eller i verkligheten?  

Greta: Ah, ja, på nätet kändes det så anonymt även fast man inte är anonym. Men man är ju 

det på sätt och vis. Man har ju inte några kontaktuppgifter och sånt så det kändes väldigt 

tryggt och ja, det kändes som att hade inte båda dom här träffarna känts seriösa så vet jag inte 

om de skulle ha börjat stalka mig.   

Sofia: Använder du några redskap för att ta reda på vem personer är? Gjorde du någonting för 

att veta mer “Ah men det här är en verklig person!”.  

Greta: Ja, så fort jag visste mer så brukade jag gå in och kolla på deras Instagram om dom 

hade det. Ah, det brukade jag göra. 

Sofia: Och när ni snackade, snackade ni bara via… Eller du sa att du la till någon av dom på 

Snapchat, men snackade ni annars bara via Tinder eller?  

Greta: Jag tror jag la till båda på Snapchat så att vi hade… Så man kunde se… Ha en livebild 

så att säga.  

Sofia: Så att du fick mer verklighets..? 

Greta: Ah. 

Sofia: En avslutande fråga då, hur snackar man med varandra på Tinder? Vad pratar man om? 

Hur går snacket så att säga? 
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Greta: Snacket hos många går ju väldigt mycket “Hej, ska vi ses?”, “Ska vi titta på en 

film?”... Nu var det så längesen men jag minns ju att det var lite kallpratsfrågor och sådär. Det 

var mycket om man skulle börja prata på ett annat forum och sådär. Antingen så var det ju 

kallpratsfrågor eller så väldigt oseriösa frågor.  

Sofia: Gav du ut ditt nummer någon gång?  

Greta: Ja, till Elias.  

Sofia: Efter dejten eller innan?  

Greta: Det var innan. Det var det. 

Sofia: Men det var nog allt jag hade om jag inte återkommer med kompletterande frågor. 

Tack så jättemycket! 

Bilaga 6: Josefine, platsintervju 2016-11-29 

Cornelia: Varför skaffade du Tinder? 

Josefine: Jag skaffade nog Tinder för att verkligen träffa någon. Jag var ute efter något seriöst 

och inte bara för att träffa någon över en kväll eller så! Jag hade hört från vänner att folk hade 

träffats på Tinder, så jag ville såklart testa och se om jag också kunde hitta någon. 

Cornelia: Så då var ditt mål med Tinder att hitta en partner? 

Josefine: Ja precis! 

Cornelia: Hur presenterar du dig själv på Tinder? 

Josefine: Jag hade bara bilder på mig själv och att jag bodde i Stockholm. Jag hade inte skrivit 

någon presentation av mig själv, det är faktiskt inte många som gör det. 

Cornelia: Hade du många bilder på dig själv? 

Josefine: Jag kanske hade runt sex bilder! Och så försökte jag ha bilder som presenterade mig 

själv, vem jag är. Så jag hade bilder som inte var för nakna eller för uppmärksamhet. 

Cornelia: Tycker du att presentationen av dig själv på Tinder speglar vem du är? 

Josefine: Nej det kan jag nog inte säga att den gör, eftersom jag saknar den skriftliga 

presentationen. Jag hade ju liksom kunnat skriva mer om mig själv, men jag tänkte att om 

någon är intresserad så får de väl fråga! Men samtidigt så är det ju jag på bilderna ändå, så lite 

presenterar det ju mig. 

Cornelia: Tycker du att du försöker vara dig själv och inte spela någon du inte är? 

Josefine: Ja jag försöker nog vara mig själv, det blir bara pinsamt om jag låtsas vara någon jag 

inte är. 

 



 70 

Cornelia: Vad gör du när du är inne på Tinder? 

Josefine: Ja nu har jag ju inte kvar det.. men när jag hade det så var det mycket tidsfördriv! 

Jag gick in och spanade på killar och det va kul när någon matchade. Men jag skaffade ju 

Tinder för att träffa någon, men sen var det kul att bara snacka med folk också, utan att det 

behövde leda någonstans. 

Cornelia: Så hur ofta var du aktiv på Tinder? 

Josefine: Jo men det var nog varje dag nästan! 

 

Cornelia: Kan du berätta lite om hur en dejt har gått till? Val av plats och vem som tog 

initiativet till att ses osv? 

Josefine: Jag träffade en kille som hette Adam, och på han så blev det en match på Tinder. 

Och då var det han som började skriva till mig och vi pratade faktiskt ganska länge! Men sen 

tillslut så böt vi telefonnummer med varandra och det var han som frågade om jag ville ses, 

och då träffades vi faktiskt hemma hos mig. Det kanske inte var sådär jättebra egentligen! 

Men jag han kom hem till mig och vi träffades tre gånger efter det också. Men från min sida 

så var han inte intressant, så det var väl jag som tyckte att vi inte skulle träffas något mer. Så 

jag slutade höra av mig och sen dog det bara ut. 

Cornelia: Så du lät det bara rinna ut ur sanden eller sa du något till honom? 

Josefine: Nej han frågade mig om jag ville ses igen, och då var jag ärlig hur jag tyckte och så. 

Vi har faktiskt fortfarande kontakten idag, men det kommer aldrig bli något mer än så. 

Cornelia: Hur var det att träffa honom? Var du någon gång osäker på vem han var? 

Josefine: Han hade jag pratat med honom i telefon och så, så jag hade ju ändå en röst att gå 

på, så jag visste att han på något sätt var den han var! 

Cornelia: Varför valde du just att träffa honom? Eller varför tycker du att en person är 

intressant på Tinder? 

Josefine: Jag faller för utseendet först, om han ser bra ut liksom. Men sen tycker jag även att 

humor är ganska viktigt! Det brukar jag se tex om de har gjort en kort presentation om sig 

själv och de har fått in humor på den, det brukar jag gilla. Det fångar mitt intresse! 

Cornelia: Och vad får dig att inte vilja träffa någon? 

Josefine: Om en personen frågar rätt ut om jag vill kolla på film eller så, som en första fråga, 

det är inte okej. Eller någon som bara är dryg! Om jag t.ex. börjar skriva men varenda svar jag 

får är kort och tråkigt, då tappar man intresset. 

 

Cornelia: Hur ser förberedelserna ut inför en träff? 
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Josefine: Ja alltså jag har ju typ bara träffat en tror jag, eller kanske två nu när jag tänker efter, 

och då var det mycket att jag gick på att saker och ting får visa sig. Att jag får ser hur han är! 

Jag hade ju såklart frågat lite grejer som man ändå kunde koppla till att han var en vanlig 

kille, och vart han bodde och vad han jobbade med! Allt annat tänkte jag att jag får ta det när 

man ses, om man vill veta något mer. 

Cornelia: Och hur gick tankarna inför det mötet? Kände du dig trygg eller orolig på något 

sätt? 

Josefine: Ja alltså, med tanke på hur samhället ser ut idag så var jag ändå orolig. När han var 

påväg så var det kanske inte så bra att han var påväg hem till mig, jag kanske skulle ha sagt att 

vi skulle träffas på ett café i stan eller liknande istället! 

Cornelia: Har du någon gång fått en dålig magkänsla när du träffat någon? 

Josefine: Nej egentligen inte, eller jag träffade en kille när jag var ute och festade. Och allt 

blev väldigt impulsivt! Han visste precis var han var ute efter men jag hade ingen aning om 

vad han var för person. Men vi hamnade hemma hos mig och när jag vaknade på morgonen så 

önskade jag att han kunde gå därifrån. Han var inte obehaglig eller så, men jag ville verkligen 

inte ha honom där. Om han var obehaglig hade jag aldrig bjudit hem honom till mig, men jag 

var nog lite för full just då. 

Cornelia: Hur hanterade du den situationen? 

Josefine: Ja alltså det blev sjukt stelt, och jag låtsades sova väldigt länge. Så tillslut gick han 

upp själv och klädde på sig. Sen så ringde han någon och pratade om att han ville bli hämtad, 

sen stack han. Jag behövde liksom aldrig säga något, han kände väl själv på något sätt att det 

inte var läge att stanna. 

 

Cornelia: Har din bild av Tinder förändrats sedan nu skaffade det? 

Josefine: Ja men det har den. Jag förstår helt ärligt inte hur folk har träffats där och inlett ett 

förhållande! För jag tycket att det är 90% oseriösa killar där, som bara är ute efter ett ligg 

liksom. Men jag vet inte, jag kanske bara har haft otur eller något! Jag har väl pratat med fel 

personer. Jag tycker inte att Tinder är en dejtapp, mer något personer använder för att ligga 

typ. 

Cornelia: Hur många har du träffat genom Tinder? 

Josefine: Jag skulle nog säga att jag träffat tre. 

Cornelia: Och vad tycker du att du har fått ut av att använda Tinder? 

Josefine: Alltså, jag skulle nog inte säga att jag fått ut så mycket av det ändå. Man har pratar 

en hel del med folk, men jag har som sagt inte hittat någon jag fastnat för! 
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Cornelia: Varför slutade du med Tinder? 

Jag slutade med Tinder för att jag träffade någon, utanför Tinder då. Så då kände jag inte för 

att ha kvar den, det kändes fel! För det handlar ju ändå om att ta kontakt med andra killar. 

Cornelia: Skulle du kunna använda Tinder igen? 

Josefine: Ja men det skulle jag nog kunna, om jag blev singel igen. Men då skulle det nog 

vara mest för skojs skull, och sen hittar man någon så gör man, så kan det vara ibland. 

 

Cornelia: När du väl pratade med folk på Tinder, vad var det som gjorde att du inte svarade 

vissa personer? 

Josefine: Det beror på hur de skriver i början. Om de lägger någon dryg kommentar som en 

första kommentar, då tar man bort de direkt! Det är nog mest det, eller om de skriver något 

konstigt. 

Cornelia: Om du känt dig obekväm i en konversation, hur har du avslutat det då? 

Josefine: Jag har nog bara avslutat och tagit bort matchningen, för då kan de inte fortsätta 

skriva till mig. 

Cornelia: När du väl pratade med folk, vad var det vi pratade om generellt? 

Josefine: Ja alltså, om en kille verkligen var intresserad, då brukar det första man frågar vara 

vad man gör, både nu och på fritiden. Sen brukar det handla om intressen! Och sen får man 

ofta frågan vad man är ute efter på Tinder. Det är faktiskt många som frågar det! Ja, det är nog 

det vanligaste. 

Cornelia: Hur trygg känner du dig när du tar kontakt med någon på Tinder/i verkligheten? 

Josefine: Både och, ofta kan man ju se eller känna om en person är den den verkligen är. Det 

är många som tex har kopplat sin Tinder till Instagram, så kan man gå in där och kika också. 

Om de har få bilder är det svårare att veta om personen är äkta! Men som sagt, det händer ju 

så mycket idag, så det känns som att man inte kan lita på någon.  

Cornelia: Skapade du på något sätt en trygghet för dig själv innan du träffade personen?  

Josefine: Ja alltså, jag brukade ibland säga till mina vänner och så innan, så de visste att jag 

skulle träffa någon och sen så hörde jag alltid av mig efteråt så att de visste att allting var 

okej.  
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Bilaga 7: Tilde, platsintervju 2016-11-28 

Sofia: Då tänkte jag bara fråga om du ger ditt godkännande till att jag spelar in den här 

intervjun?   

Tilde: Ja, jag godkänner! 

Sofia: Då tänkte jag börja med att fråga dig varför du skaffade Tinder? 

Tilde:Oj! Jag skaffade Tinder mestadels för att folk på jobbet hade det och de sa att det är 

jättekul och “Det är klart du ska ha det! Man kan hitta vem som helst!” Och då kände jag att 

varför ska jag inte testa det? Det kan ju vara jävligt kul! Och då laddade jag ner den appen och 

blev medlem.  

Sofia: Vad var målet för dig med att skaffa Tinder från början?  

Tilde: Alltså mitt mål är ju alltid att hitta en kille och vara såhär hopeless in love with it och 

åka till Paris och sånt. Just nu är det väl bara att hitta någon som kan få en att komma på rätt 

sätt. 

Sofia: Men hur presenterar du dig själv på Tinder, din profil, hur ser den ut, eller vad skriver 

du om dig själv där? Vad får man veta om dig?  

Tilde: Att jag är en social och framåtgående tjej på 1,87. Längden är jätteviktig för mig för att 

vissa är såhär “ah men du är så lång, alla andra tjejer är så korta!” Så därför skriver jag alltid 

att jag är en lång tjej och att jag söker någon som är längre och jag har skrivit att jag inte 

håller på med players fast jag själv är lite av en player. Men det är fortfarande själva grejen att 

jag inte gillar att bli playad.  

Sofia: Har du många bilder och så på dig själv eller? 

Tilde: Oj, jag tror jag har 6 bilder på mig själv, 5 eller 6 bilder. Jag tror jag har maxantalet. De 

ska ju få en inblick i vem jag är. 

Sofia: Men tycker du att den presentationen av dig själv är, alltså på Internet, på Tinder, 

speglar den du är i verkligheten? Får man en bra bild av dig?  

Tilde: Ja, alltså jag har ju mina festivalbilder och jag skriver typ att jag… Hur jag… Jag har 

inte skrivit så jättedetaljerat om mig själv. Eller jag skriver mest bara att jag är lång liksom 

och att jag är en social tjej och det är jag ju så… Det går ju inte riktigt att säga att det inte 

avspeglar mig men sen så är det ju också bilderna. Det är ju liksom såhär… Fine att vissa är 

lite fejk med ett snyggt filter från Instagram eller Snapchat men det är ju fortfarande 

festivalbilder och typ när jag är ute och festar och sånt där. Så att dom liksom får en bild av 

mig, att “Det här är en partytjej som gillar att ha kul” och det är sån jag är.  

Sofia: Men när du hänger på Tinder, vad gör du då?  
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Tilde: Jag svajpar för att se vilka killar som har svajpat tillbaka. Just nu har jag nästan 108 

pers som skrivit till mig och jag har inte svarat på någon av dom bara för att jag tycker det är 

själva grejen att typ bli… Att folk “Ah men shit, hon är snygg!”. Att man ändå får en 

bekräftelse. Det är typ därför jag använder Tinder och mest bara svajpar för att se hur många 

matchningar jag kan få på 10 minuter.  

Sofia: Men är det många som svarar på det du skrivit i din profil, så som med längden? 

Tilde: Ja men det är det faktiskt! Det är jättemånga som skriver typ “Hur känns det att det är 

någon som är längre än dig? Hur tycker du för killar som är 1,90? Är det en bra längd?” Det 

är jättemånga som skriver det eftersom de vet att jag är så pass lång som jag är. Det är ju 

ganska skönt att vissa faktiskt läser men sen så kommer det ju vissa rötägg som typ skriver 

“Ah gud vad snygg du är!” och man frågar “Ah hur lång är du?”, “Ja, 1,67” och man “Okej, 

hejdå!” och så avmatchar vi.    

Sofia: Men hur ofta är du aktiv på Tinder? 

Tilde: Hur ofta jag är aktiv? Nu i helgen var jag väldigt aktiv för då åkte vi ner till Göteborg 

och då vill man ju se vilka göteborgare det finns. Men annars så är det väl typ att jag är inne 

några gånger per dag, någon gång i veckan. Alltså det är ju inte så att… Ibland när jag är 

uttråkad, då går jag in på Tinder och kollar vilka som skrivit. Men sen är jag också typ att när 

jag… Nu när jag ändå har så många som skrivit till mig, då är det inte lika kul längre. Då är 

det… Ah men då kan jag vänta med de här! Men annars är det väl typ… Säg att jag är väl 

inne typ 6-7 gånger i veckan.  

Sofia: Vill du berätta lite om hur en dejt har gått till från match till en offlinedejt, alltså när 

man träffas i verkligheten? Val av plats, hur den har gått till, vem som bestämde att ni skulle 

ses? 

Tilde: Det är oftast jag som är ganska på och säger “Vi ses!” för jag är också oftast den som 

brukar dra mig ur det ganska snabbt. Men det har väl oftast varit så att man snackar lite “Ah 

men vill du ses nåt?” brukar han alltid skriva. “Absolut kan vi göra det, lägg till mig på Snap 

så att man vet att det är riktiga personer så det inte är catfish. Och då vet man att det är den 

personen, vi snackar lite och sen så typ “Ska vi ses på söndag för då är jag ledig?” Då är det 

“Ah men absolut!”. Då går vi ut och antingen tar ett glas eller så tar en kaffe...  

Sofia: Hur väljer ni plats?  

Tilde: Jag brukar oftast välja plats där jag vet att jag inte träffar någon som jag känner. 

Sofia: Vad skulle det kunna vara? Hemma hos honom?  

Tilde: Hemma… Jag skulle inte åka hem till en kille första gången för då är det verkligen typ 

att vad som helst kan hända. Men oftast ute. Vi åker och tar en fika inne i stan eller vi tar ett 
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glas vin där… Allting, bara det är såhär… Det ska ändå vara centralt så att det lätt går att ta 

sig dit men det ska vara så att mina nära och kära inte kommer dit så det blir “Hah, nu ska jag 

presentera dig för någon” när jag knappt vet vem han är. Men ändå typ där det finns 

människor runt utifall att det är en konstig eller creepy person, då kan man ändå säga “Gud 

vad tråkigt ställe det här var!” eller vad som helst, “Du jag måste smita!”. Man har ju alltid en 

reservplan.  

Sofia: Men vad gör en person intressant online för dig? 

Tilde: Det är ju absolut när man kan prata. Vissa skriver ju… Har man matchat med en kille 

så kommer det vissa som bara skickar en smiley. Och man tänker “Vad ska jag svara på det?” 

medan vissa skriver “Gud vad kul att vi matchade!” så att man ändå får typ som en liten 

morot “Gud, honom vill jag snacka med!” Sen är det absolut utseendet och längden, 

framförallt. Är en kille kortare än mig, då skriver inte jag till honom. Men annars så är det 

väl… Kan kille snacka så kan han och är killen lång, då har man mitt intresse.  

Sofia: Så det är det som får dig att vilja… Alltså det är det som gör en person intressant?! 

Men vad är det som får dig att vilja ta det steget vidare till att träffa den personen och inte 

bara vilja chatta?   

Tilde: Alltså det är absolut, om de är liksom trevliga och verkligen visar ett intresse att “Jag 

vill snacka med dig!” eller “Gud, du har inte svarat på flera dagar, har det hänt någonting?” så 

att de verkligen är genuint intresserade. Att de visar intresse. Att man känner att “Ah men han 

verkar ändå som en trevlig kille” så då är det oftast så att kan de snacka, då kan de snacka till 

sig mig. Då är det så att då kommer jag att träffa dom.  

Sofia: Men vad skulle få dig att inte vilja träffa den personen?  

Tilde: En kille som bara har kroppsbilder, som är otrevlig och typ skriver “Hej, ligga?” eller 

“Ligga?” bara. Då är det så “Nej, det kommer jag inte göra. Eller som visar intresse från 

första början men som sen fadear ut eller någon som inte har något intresse och snackar med 

miljoner brudar. Då är det “Nej, då behöver jag inte bry mig”.  

Sofia: Hur förbereder du dig inför att träffa någon i verkligheten? 

Tilde: Det första jag gör är att berätta för mina kompisar in case att någonting händer. Så då 

vet de var jag är och vem han är. Så att det inte är “Tilde är försvunnen, hon kommer inte 

komma tillbaka!” Så att de ändå vet vem han är och vem jag ska träffa. Sen så gäller det bara 

att man 4 dagar innan fixar kläder, man fixar håret, man fixar sminket, man peptalkar sig själv 

i spegeln “Det kommer gå bra”. Ändå står man där 5 minuter innan man ska träffa honom och 

tror att man ska spy, man står och kedjeröker “Gud jag måste lugna nerverna”. Men sen så när 

man väl träffats och börjat snacka så är det ju asskönt.  
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Sofia: Men hur går tankarna kring inför det kommande mötet? Känner du dig alltid trygg inför 

det eller finns det något som gör att du inte känner dig trygg? Att du kan lita på den personen 

som du bara träffat tidigare online eller snackat med.  

Tilde: Alltså på så sätt så väljer jag ganska, om jag väljer att träffa en kille, då är det verkligen 

så att jag kan känna tillit till honom. Då kan jag ändå känna, jag känner att han är en snäll 

kille. Då kan jag ändå känna mig trygg på det sättet men sen så är det ju oftast… Man vet ju 

aldrig… Man kan ju alltid vara en person på datorn och en person utanför. Men alltså de som 

verkligen känns “Det här är en snäll kille, det här är en genomgo kille som verkligen visat 

intresse”, då träffar jag honom.  

Sofia: Hur tar du reda på… Alltså vilka redskap använder du för att typ lära känna den 

personen ännu mer? Finns det något du gör för att du ska få reda på mer om vem den 

personen verkligen är? 

Tilde: Jag brukar alltid byta nummer. Så att man ändå kan prata med personen. För skriver 

man på sms eller typ på Tinder eller Snapchat, då kan man alltid skriva typ… Då kan man 

ändå sitta och tänka på “Hur ska jag svara på det här?”. Pratar man i telefon “Vem är du?”, då 

måste man svara “Jag är det här, det här och det här” eller på frågan “Hur mår du?”, “Hur bor 

du?”, allting… Då är det ju ganska pang på rödbetan så då är det ju så att du får svar hela 

tiden och därför brukar jag typ alltid byta nummer med killar. Ibland är killarna “Ah men gud, 

jag kan inte prata nu!” och då är det att man “Okej, det här är ingen bra kille!” så tar man bort 

numret och “Nä men vet du vad…”. För jag känner såhär att visar du ett intresse, då kan du 

visat ett intresse via telefon också. Så det är oftast via att byta telefonnummer som jag får reda 

på saker.   

Sofia: Har du någon gång fått en dålig magkänsla när du varit på en riktig dejt? 

Tilde: Oh ja!  

Sofia: Via någon Tinder-dejt? 

Tilde: Ah, jo men det har jag!  

Sofia: Kan du berätta något om det?  

Tilde: Ja gud ja! Det var såhär, jag träffade en kille och han var jättejättetrevlig och jag tänkte 

“Ah men gud vilken härlig…”. På Tinder var han världens härligaste kille, hur framåtgående 

som helst och verkligen tog tag i saker och skrev “Jag vill verkligen lära känna dig” hur 

mycket som helst. Och sen när jag träffade honom så är han typ lite aggressiv. Han blev 

liksom arg… För när jag typ frågade honom “Var växte du upp?”, “Hur var din 

familjekontakt?”, lite såna frågor… Lite kallsnack. “Vad har du pluggat?” och sånt där. Då 

blev han typ arg på mig för att jag frågade såna frågor. Då slutar det med att man ryggar 
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tillbaka och då sa han “Ah men du då?”. Okej, ah men då kände jag att han skickar bollen till 

mig och då kan jag svara på frågorna som jag ställde till honom. “Ah men jag har pluggat det 

här och jag har bott här och jag är uppväxt där och bla bla bla” och då kände jag… Då satt han 

helt nonchalant och kollade åt ett annat håll. Sen så blev det ju så att det är ingen kille som jag 

vill träffa. Då blev det “Nej men vet du vad?” för då hade vi ändå setts i en timme och 

klockan började bli mycket så jag sa “Jag måste börja röra mig hemåt, jag börjar jobba tidigt 

imorgon” och då blev han liksom arg för att jag hade dragit ut honom till stan för bara en 

timme och sen skulle dra hem. Men det som han inte riktigt förstod var ju liksom att han var 

anledningen till att jag ville dra. Så han blev ju jätteaggressiv och sen så sa jag att “Ah men 

jag ska gå till tåget här borta!” och han sa “Ah men jag följer med dig dit!”. Och det var 

verkligen så att då kan jag inte säga “Nej men vet du vad, ditt tåg går där, så stick ner dit”. Så 

då var han tvungen att följa med mig dit och det var en kvart kvar tills mitt tåg skulle gå och 

han sa “Stå här!”. Han var jättekonstig, från jätteaggressiv till jättesnäll till en som jag snackat 

med på Tinder till att han blev aggressiv igen och sen jätteotrevlig. Så det var verkligen såhär 

“Nej!”. Sen skrev han några dagar efteråt och då var han inte längre den här goa kille utan 

aggressiv igen och då var jag verkligen “Nej, det här kommer aldrig funka!”. Så att då blev 

han lite obehaglig.    

Sofia: Så det var ingen bra kille för dig, den bild du fick då?! 

Tilde: Näe, exakt. 

Sofia: Men har din bild av Tinder förändrats sedan du skaffade det? 

Tilde: Oh ja! 

Sofia: På vilket sätt? 

Tilde: Från början var det verkligen “Åh men gud, jag kanske hittar drömprinsen här inne?!” 

Jag ser hur vi åker till Paris och Eiffeltornet och vi går och håller hand. Jättemysigt. Pussas 

och sånt. Sen fick man ju smaka på verkligheten och Tinder, det är ju verkligen 90% rötägg 

för att det är liksom verkligen riktiga fuckboys som finns på Tinder som typ skriver “Duger i 

krig” och man “Okej, ah men bra, då vet jag att du duger i krig!”. Vissa som jag inte matchar 

med lägger direkt till en på Snapchat och det första man får är en dickpic. Så man “Vem är 

du? Varför skulle jag vilja se det här?”. Så då får man “Ah men vaddå, du skrev ju på 

Tinder…” eller “Du är ju med på Tinder, jag hittade dig där, det är klart du vill ligga!”. Och 

man “Ah men inte med dig uppenbarligen för då hade jag matchat med dig!”. Absolut, först 

var det verkligen “Åh gud, mysigt med Tinder, få massa uppmärksamhet, åh, kolla vad många 

som skrivit till mig, jag kan hitta vilken drömprins jag vill”. Men nu är det verkligen så att vill 

jag verkligen ligga, då går jag in på Tinder.   
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Sofia: Men hur många har du träffat i verkligheten som du har snackat med? 

Tilde: Oj, jag har träffat… Säg runt 15-20 personer. 

Sofia: Som du har träffat på Tinder och sen i verkligheten? 

Tilde: Ja 

Sofia: Men vad får du ut av att använda Tinder? Du har ju pratat lite om det men tänkte om du 

ville sammanfatta det?  

Tilde: Alltså det är väl mest en skön grej att… Känner jag någon dag att jag verkligen är 

superkåt, verkligen så att jag kommer explodera, då går jag in på Tinder och kollar vem som 

är läglig, som finns i närheten. Jag träffade ju mitt ex på Tinder också. Allting har ju sin fram- 

och baksida men det har ju absolut varit att… Det är mest baksida på Tinder.  

Sofia: Men varför är du då fortfarande aktiv om du känner så? 

Tilde: Ja du, bra fråga. Jag har flera gånger funderat på att radera appen men sen så är det ju 

så att man får lite bekräftelse från killar som bara “Gud vad snygg du är!” och blir det att “Ja, 

det kanske jag är”. Man får ju bekräftelse och så är man i sånt mood att man vill ha 

bekräftelse. Och sen absolut om man är uttråkad så är det att man går ut och snackar lite med 

dem. Det är ju jävligt ytligt men det kan ändå vara skönt att vissa kan snacka in på djupet och 

“Ah men vem är du?”. Det kan vara skönt att bara snacka liksom.  

Sofia: Hur skulle du säga att man snackar med varandra på Tinder? 

Tilde: Öppningsfrasen är alltid “Hej vad gör du?” eller “Hej hur mår du?”. Det är alltid 

öppningsfraser. Men om man svarar på det så kanske man får ett svar tillbaka, “Du är 

jättefin!” och bla bla bla. Då känner man typ… Vissa är verkligen ytliga “Jag jobbar!”, “Ah 

okej, men vad jobbar du me?”, “Snickare”, “Okej, du var väl inte så intresserad av att snacka 

och det inser jag nu!”. Pang på rödbetan, “Du vill bara ha sex!”. Medan vissa är “Jag jobbar 

som det här och jag har pluggat det här och det här”. Tinder beror ju alltid på hur kille 

intresserar sig i mig. Vissa är ju verkligen kortfattade och dryga och korta i tonen medan vissa 

skriver alldeles för mycket och vissa skriver alldeles för lite och vissa skriver helt perfekt.   

Sofia: Men är det oftast du eller killarna som inleder konversationer?  

Tilde: Det är oftast killarna om det inte är någon riktigt, riktigt, riktigt snygg för då är det 

verkligen så att… Då känner jag att jag måste ta chansen. Jag tror att det har hänt ett fåtal 

gånger, typ 3-4 gånger, att jag har skrivit och då har jag 919 matchningar. Men annars är det 

oftast killarna som skriver typ “Ah hej, vad gör du?”. Och då är det så att “Ah men han var ju 

snygg, jag har ju faktiskt matchat med honom!” så då skriver man oftast tillbaka. Men det är 

oftast killarna som skriver.   
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Sofia: Vi pratade tidigare lite om hur trygg du var med att träffa någon men känner du dig 

trygg när du tar kontakt med någon på nätet? 

Tilde: Ja, relativt. Innan Tinder fanns så hade jag ju Badoo och sen så har man ju haft Kik och 

typ snackat med killar online i säg typ 6-7 år. Det har ju alltid funnits där. I början var man 

jätte… “Han kanske är värsta psykopaten?”. Det finns ju psykopater tyvärr men det är ofta… 

Det är som mina vänner ofta säger att “Vad hände med honom?” och jag säger “Nej men han 

var ju tråkig, nu snackar jag med den här och den här och den här!”. “Vilka är de?” och jag 

“Visste du inte om de här?”. Alltså, det är ju jäkligt lätt att få tag på killar och snacka med 

killar men det är också… Tryggheten är… Den kommer ju… Jag känner såhär, jag tänker ju 

inte på det eftersom det är så normalt för mig men det kan ju vara att man börjar känna sig 

tryggare med en viss person för att man snackat länge och typ att man snackar kontinuerligt, 

att man snackar dagligen. Och då blir det ju en annan grej för då börjar man känna en annan 

trygghet. Annars är det ju som att gå på stan egentligen. “Ah men jag snackar med de här!”, 

“Vilka är det?”, “Jag vet inte, ingen aning!”. Så det kändes ändå typ att Tinder är Tinder, det 

är ju liksom det… Det är ju inte så att jag kommer träffa varenda kille jag snackar med så det 

är verkligen liksom som en walk in the park.  

Sofia: Men är det annorlunda att träffa någon i verkligheten, känns det tryggare? Känns det 

bättre att snacka med någon i verkligheten? 

Tilde: Ja men det gör det för då ser man att det här är den personen. Sen så är jag också typ… 

Jag är väldigt, inte besatt, men jag är ganska… Jag tycker om röster så det är verkligen… Om 

en kille liksom… Man kan ju höra på en person när han pratar, är han stabil i sig själv eller är 

han väldigt osäker, det hör man ju på rösten ganska tydligt. Så då är det verkligen såhär att… 

Då kan man liksom känna att… Då lär man känna en person på ett helt annat sätt om han är 

trygg eller osäker i själv, exempelvis hur han är. Man kan ju ändå få en inblick, ah men typ att 

han är en social kille eller att han är en väldigt blyg kille, så på så sätt är det ganska skönt att 

snacka med killar, det är då en trygghet växer fram. Han verkar ganska smart… Sund kille 

liksom.   

Sofia: Det låter ju bra. Det var faktiskt alla frågor jag hade , om inte du har något mer att 

tillägga, som du vill säga?  

Tilde: Det finns idioter och det finns även små små stjärnor på Tinder!  

Sofia: Tack så jättemycket för din medverkan!  
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