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Abstract
This report aims to examine how the design and usage of the mobile dating application Tinder has affected 

behaviors and norms regarding online dating amongst young adults in Sweden. One main purpose is to examine 

how different interaction mechanisms in Tinder affects the view of online dating and potential partners. 

Additionally factors that differentiate Tinder from other online dating services will be examined. Furthermore 

social norms that are made visible through the usage of Tinder will be addressed. By creating an online survey it 

was possible to retrieve user experiences of Tinder usage and opinions about Tinder and online dating. Based on 

material from the survey three focus group interviews were conducted, which gathered different perspectives 

young adults had regarding online dating and Tinder. The conclusion will be presented by analyzing the data from 

the informants combined with theories such as User Experience, affordances, design qualities, self representation, 

gamification and market metaphors. Several mechanism associated with gamification were found in Tinder 

regarding design and user behavior. The Tinder users in general also seem to reproduce current gender norms in 

an otherwise neutral and minimalistic design. Furthermore market metaphors were found regarding online dating 

in Tinder. Additionally Tinder seems to target a new group of users in online dating, accordingly considered as 

”laid-back” and equal to other social media. The connection to Facebook also contributes to an increased trust 

towards the self representation of Tinder users. Finally the swipe centered “yes-or-no-functionality” of Tinder 

seems to create a standard that will affect future dating services and User Experience. 

Keywords

Tinder, online dating, People Nearby Application (PNA), social media, interaction design, User Experience, 

young adults, norms, gamification, market metaphors, self representation.
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Referat

Denna uppsats kommer att undersöka hur designen och användandet av mobildejtingtjänsten Tinder har påverkat 

beteenden och normer gällande nätdejting bland unga vuxna i Sverige. Ett huvudsyfte är att undersöka hur olika 

interaktionsmekanismer i Tinder påverkar synen på nätdejting och potentiella partners. Vidare undersöker vi 

faktorer som skiljer Tinder från övriga nätdejtingtjänster, samt vilka normer som synliggörs genom användandet 

av Tinder. Genom en nätbaserad enkätundersökning kunde vi samla användarupplevelser och åsikter från 

användare av Tinder. Baserat på materialet från enkätundersökningen utförde vi tre fokusgrupper vars syfte var att 

fördjupa perspektiv unga vuxna hade gällande nätdejting och Tinder. Resultatet presenteras genom att analysera 

data från informanterna kombinerat med teorier om användarupplevelse (User Experience), affordanser, 

designkvalitéer, självrepresentation, spelifiering och marknadsmetaforer. 

Vi kunde se åtskilliga mekanismer associerade med spelifiering i Tinder gällande design och användarbeteende. 

Generellt verkar också Tinderanvändare reproducera rådande könsnormer i en annars neutral och minimalistisk 

design. Vidare fanns marknadsmetaforer gällande nätdejting i Tinder. Tinder tycks även ha tilltalat en ny 

målgrupp inom nätdejting, således ansedd avslappnad och jämnbördig annan social media. Kopplingen till 

Facebook bidrar också till en ökad tillit för självrepresantationen bland Tinderanvändare. Slutligen ser vi att den 

svepcentrerade “ja-eller-nej-funktionaliteten” i Tinder verkar ha skapat en standard som kommer att påverka 

framtida dejtingtjänster och användarupplevelser. 

Nyckelord

Tinder, nätdejting, People Nearby Application (PNA), social media, interaktionsdesign, användarupplevelse, unga 

vuxna. normer, spelifiering, marknadsmetaforer, självrepresentation.
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1. Inledning 

Tinder är en mobiltjänst för nätdejting som sammanför personer genom geografisk närhet, bilder samt 

gemensamma intressen och Facebook-vänner. Användaren ges möjligheten att tacka ja eller nej för varje profil  

hen presenteras för. Har respektive person tackat ja uppstår en så kallad “match” och vidare kommunikation kan 

inledas1. Tinder har utvecklats i en tidsanda där en allt bredare allmänhet tagit till sig fenomenet nätdejting. Detta 

styrks bland annat av en omfattande amerikansk studie från 2013 gjord av Pew Research Center som visar att att 

allmänna attityder till nätdejting blivit mer positiva de senaste åren. Vidare har en av tre singlar använt sig av en 

nätdejtingtjänst, varav 66% någon gång hade gått på dejt (Smith et al., 2013). 

Enligt Internet Archive, en webbtjänst som presenterar webbsidors historieförlopp, lanserades Tinder i september 

20122 och sades enligt den populärkulturella tekniktidskriften Wired i oktober 2014 ha över 10 miljoner dagliga 

användare (Lapowsky, 2014). Det stora antalet användare och den snabba ökningen av nya användare världen 

över gör Tinder till ett intressant studieobjekt. För att jämföra Tinder med andra populära internettjänster kan 

nämnas att den numera enorma mikrobloggen Twitter enligt sociala medier-analytikern Stephen White ökade med 

en takt på 1,3 miljoner användare per år de första tre åren (White, 2013) medan Tinder ökat med en takt på 5 

miljoner användare per år bara de första två åren (Lapowsky, 2014).

Huvudanledningen till att en undersökning av Tinder är intressant är dock inte statistik över användarantal. 

Många applikationer har fler användare än Tinder men tycks ändå inte väcka samma engagemang och 

diskussionslystnad. Det verkligt intressanta är hur Tinder blivit ett fenomen i samtiden, bland annat genom den 

mediala uppmärksamhet applikationen erhållit. Greta Thurfjell uppmärksammar Tinder i en artikel i Nöjesguiden 

och skriver  “Nätdejtingskammen borde ha satt stopp för Tinder långt innan fenomenet växte sig såhär [sic!] 

stort” (Thurfjell, 2014). Även psykologen Tomas Chamorro-Premuzic (2014) skriver om Tinder i The Guardian 

och myntar begreppet “technosexual” i samband med att han diskuterar vad applikationen kan tänkas ha för 

konsekvenser för oss som människor. Ytterligare en intressant populärkulturell aspekt som belyser Tinder i 

samtiden är det ickeredaktionella material som skapats om Tinder.  Exempel på detta är CollegeHumors 

animerade film “Tinderella - a modern fairytale”3. Facebook-sidan Tinderlicius4 och Instagramkontot 

TinderNightmares5 där personer lägger upp skärmdumpar av roliga samtal på Tinder, samt en animerad gif där en 

robothand mekaniskt tackar ja till alla som kommer upp på Tinder6. Vi har inte hittat liknande kulturyttringar 

1 Tinder http://www.gotinder.com/about

2 Internet Archive: http://web.archive.org/web/20120501000000*/http://gotinder.com

3 CollegeHumor- https://www.youtube.com/watch?v=bLoRPielarA

4 Tinderlicious https://www.facebook.com/tinderliciousvedkukkenkai?fref=ts

5 TinderNightmares http://instagram.com/TinderNightmares

6 http://giphy.com/gifs/5xtDarxmzvkAJs1qEqk/html5
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tillägnade andra dejtingtjänster, vilket antyder att Tinder positionerar sig annorlunda gentemot dessa tjänster som 

ett populärkulturellt fenomen.

Faktum är att många artiklar närmast oreflekterat likställer Tinder med andra sociala medier (Chamorro-

Premuzic, 2014; Clark, 2014: Bilton, 2014). Det verkar växa fram en allmän syn på Tinder som något annat eller 

mer än “den vanliga dejtingtjänsten". Detta belyses även i en intervju med en av grundarna till Tinder, Justin 

Mateen som säger; “We never intended it [Tinder] to be a dating platform. It’s a social discovery platform, 

facilitating an introduction between two people” (Dredge, 2014). Han menar alltså att Tinder från början aldrig 

var menat att användas som en plattform för nätdejting, utan som en upptäckande social plattform som inbjuder 

till möten mellan två människor. Det kan således anses att Tinder är ett socialt medium för främlingar istället för 

bekanta. Vi vill därför undersöka hur unga vuxna egentligen ser på applikationen Tinder.  

 

Då Tinder är en relativt ny tjänst har väldigt lite forskning gjorts om applikationen. Även detta är i sig en 

anledning till varför undersökning av applikationen är intressant. Vi har funnit tre forskningsrapporter om Tinder 

som medietekniskt fenomen. Två är väldigt tekniskt inriktade och behandlar Tinders API (Application 

Programming Interface) vilket innebär ett fokus på gränssnittet för kommunikationen mellan applikationen och 

dess databas (Claassen etal., 2013; Noack etal. 2014). Den tredje artikeln handlar om hur män och kvinnors 

beteendemönster skiljer sig på applikationen (Seefeldt, 2014). I vår studie avser vi fokusera på användarnas 

upplevda interaktion med Tinder och vilka beteenden som uppstår genom utformningen av applikationen. Detta 

då vår förförståelse av Tinder genom användning av applikationen och läsning av aktuella artiklar pekar på att 

analys av dessa aspekter har mycket att tillföra kring sociala applikationer och nätdejting i allmänhet samt Tinder 

i synnerhet.  

2. Syfte och frågeställning

Syftet med studien är således att ta reda på hur utformningen och användandet av Tinder har påverkat normer och 

beteenden avseende nätdejting bland unga vuxna.

För att belysa syftet med studien har följande frågeställningar använts: 

• Hur påverkar olika interaktionsmekanismer i Tinder synen på nätdejting och potentiella partners?

• Hur skiljer sig Tinders utformning, interaktion och kommunikation från andra dejtingtjänster?

• Vilka normer kring nätdejting synliggörs hos användare av Tinder som dejtingapplikation?
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3. Avgränsningar

Då syftet med studien är att undersöka hur Tinders utformning har påverkat normer och beteenden kommer vi inte 

på djupet ta upp hur Tinder tekniskt är skapat eller gå in på enskilda interaktionsmoment. Vi kommer heller inte 

gå in på endast mellanmänskliga relationer och upplevelser, utan försöker lägga oss någonstans mellan dessa 

ytterligheter för att ta fram personers reflektioner kring tekniken och hur de blivit påverkade av denna.

Eftersom Tinder tycks ha anammats som ett legitimt kulturellt fenomen av gruppen unga vuxna, vilka också är 

den största gruppen tinderanvändare7 har vi valt att fokusera på unga vuxna som användare av applikationen. Vi 

har definierat denna grupp som personer av varierande kön och sexualitet i åldrarna 18-35 år. Vi har även 

avgränsat vår studie till att innefatta unga vuxna boende i större städer, främst Stockholm. Detta då Tinder kräver 

en kritisk mängd andra tinderanvändare som underlag i närområdet (1-160 km beroende på användarens 

inställningar) för att fungera optimalt.  

7 www.gotinder.com
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4. Bakgrund

För att bättre förstå vår studie kommer vi att presentera en översikt av tidigare nätdejtingtjänster som finns eller 

har funnits tillgängliga. Detta då de nätdejtingtjänster som vi kommer att ta upp på olika sätt har bidragit till 

framsteg inom nätdejting och i förlängningen till Tinders uppkomst. Vi har även valt att presentera hur Tinders 

interaktionsdesign är uppbyggd samt allmänt om positionsbaserade applikationer för att ge en bakgrund till vår 

studie. Vi kommer också kort beskriva tidigare studier av Tinder. 

4.1 Nätdejtingtjänster
Tinder måste sättas in i sitt historiska sammanhang då nätdejting inte är ett nytt fenomen. En pionjärhemsida inom 

nätdejting var match.com, som enligt tekniktidskriften Buissness Insider lanserades 1995 (Kauflin, 2011). Sedan 

dess har en mängd olika tjänster utvecklats.

En tjänst med vissa likheter till Tinder, utformades redan 2003 av Facebook-grundaren Mark Zuckerberg när han 

studerade vid Harvard University. Innan Facebook skapades utvecklade han ett antal sociala nätverk för sina 

medstudenter. Ett av dessa nätverk var Facemash, där användarna skulle betygsätta människors utseende: "Het 

eller inte?". Många kritiserade människosynen på Facemash, men Facemash skulle senare bli något mycket större. 

Zuckerberg såg begränsningarna i tjänstens “hook-up-utformning” och använde sina erfarenheter för att bygga 

något mer komplext: 2004 släppte han tjänsten "The Facebook” (Clark, 2014). I november 2014 hade Facebook 

1.2 miljarder användare (Statista, 2014). Tio år efter uppkomsten av Facemash använder Tinder många element 

från Facemash, men med skillnaden att Tinder använt sig av designmönstren på ett sådant sätt att applikationen 

fått ett gott rykte. En intressant parallell är att även Tinder initialt släpptes till en utvald grupp 

universitetsstuderande, detta då grundarna till Tinder ansåg att målgruppen var utmärkt för att ge en “cool” 

stämpel för applikationen då både äldre och yngre personer ser universitetsstudenter som förebilder (Donahue, 

2014).

Ett senare mellanting av Facemash och Tinder är den inte alls lika populära tjänsten HotOrNot (3/240 svarande i 

vår enkätundersökning har använt tjänsten). Tjänsten introducerades enligt Internet Archive redan 20008 som en 

enkel hemsida och har med tiden kommit att utvecklas till en mobilapplikation kopplad till Facebook. 

Interaktionsdesignen hos HotOrNot är numera slående lik Tinders, då man i den mobila applikationen sveper en 

person till höger om man tycker den är het, eller vänster om man inte tycker personen är het. 

Nätdejting har också förändrats genom tekniska framsteg inom positioneringsbaserade tjänster. Detta är något 

som forskarna Toch och Levi (2013) har undersökt. De använder uttrycket People Nearby Application (PNA) 

vilket syftar till tjänster som tillåter användare att upptäcka och träffa andra människor med hjälp av telefonens 

8 Internet Archive http://web.archive.org/web/20000515000000*/http://hotornot.com
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positioneringssystem, till exempel via Global Positioning System (GPS) eller wifi-positionering. Utifrån 

användarens positionering kan användaren se och inleda kommunikation med andra personer som finns i närheten 

på tjänsten.

De populäraste föregångarna till Tinder är enligt vår enkätundersökning applikationerna Badoo (60/240 tidigare 

användare) och Grindr (32/240 tidigare användare). Dessa tjänster är båda i likhet med Tinder PNA-tjänster, men 

har en interaktionsdesign som skiljer sig mer från Tinder jämfört med Facemash och HotOrNot. 

Innan uppkomsten av Tinder var Badoo den ledande PNA-tjänsten inom nätdejting. Badoo lanserades 2006 

(Rowan, 2011) och hade 2013 fortfarande fler registrerade användare än Tinder, med 45 miljoner aktiva 

medlemmar varje månad (Wauters, 2013). Badoo tillåter kontakt med alla beroende på vilket kön och ålder man 

angett, till skillnad från Tinder som endast tillåter kommunikation mellan två parter om båda parter tackat ja till 

varandra. För att skapa ett konto på Badoo kan man likt Tinder skapa en profil utifrån sitt Facebook-konto - men 

möjligheten att skapa ett lokalt konto finns också9.

En annan nätdejtingtjänst som var populär enligt vår enkätundersökning var Grindr. Grindr är likt Badoo en PNA-

tjänst som enligt Internet Archive lanserades 200910 med målgruppen homosexuella män. Applikationen har det 

uttalade syftet att öppna upp för sexuella möten med personer i närheten. Grindrs presentationssystem av 

användare är mycket lik Badoos, då applikationen tillåter kontakt med alla i ens närhet. Registrering av 

medlemskap kan endast göras lokalt via applikationen, och ej via Facebook eller Google-konton. Applikationen 

Grindr blev snabbt populär och anses idag av många som en del av gaykulturen (Kapp, 2011). En närmast 

identisk applikation, Brenda, finns för den lesbiska målgruppen. På grund av de lika namnen “Grindr”, “Tinder” 

och hur de blivit delar av en kultur har många jämfört de båda tjänsterna med varandra trots en rad skillnader 

(Chamorro-Premuzic, 2014). Skaparen av Tinder, Sean Rad, påstår dock att likheterna mellan namnen är en ren 

slump och vill inte likna Tinder med Grindr (Grigoriadis, 2014).

4.2 Tinder
Tinder är som tidigare nämnts en applikation för iOS och Android som matchar personer genom geografisk 

närhet, bilder samt gemensamma intressen och Facebook-vänner. Applikationen är tillgänglig gratis och kräver ett 

Facebook-konto för inloggning. Dock lanserades under november 2014 en betalversion av tjänsten som ger 

användaren tillgång till två nya funktioner: “ångra gilla/ogilla” samt “flytta geografisk plats”. 

9 Badoo http://www.badoo.com

10 Internet Archive: http://web.archive.org/web/20090801000000*/http://grindr.com
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Figur 1. Våra skärmdumpar av Tinders Androidversion vilka visar högen med olika profilkort (till 
vänster) och en “like” av profilkort (till höger). Nederst i bild ser man ett rött X vilket symboliserar en 
knapp för att tacka nej till en person, ett i som symboliserar en genväg till mer profilinformation och ett 
grönt hjärta som symboliserar en knapp för att tacka ja till en person. De gråa ikonerna i övre menyn 
står för chattfunktionen där alla matchningar samlas (till vänster) samt moments-funktionen (till 
höger). De gråa ikonerna på profilkortet står för antalet gemensamma vänner (vänster) respektive 
gemensamma intressen (höger). Av integritets- och upphovsrättsliga skäl är fotografier och namn 
censurerade. 

När en användare loggat in med ett Facebook-konto, uppmanas användaren att skapa sin profil. Tinder kommer 

som standard att fylla i användarens fotosektion med ett urval av användarens profilbilder på Facebook. Dessa 

fotografier är utbytbara, men måste vara bilder från användarens Facebook-album eller bilder där användaren 

blivit taggad med sin identitet. En bild väljs som primär visningsbild och ett antal sekundära bilder går att välja 

för att fylla ut profilen. Det lämnas även utrymme för att skriva en 500 tecken lång text “om mig” som 
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exempelvis kan beskriva användaren i termer av personlighet och intressen. Användaren kommer att presenteras 

för andra med det förstanamn man angett på Facebook, något som inte går att redigera. Det kommer även synas 

om man har gemensamma intressen i form av “gillningar” på Facebook, samt om man har gemensamma vänner.

På Tinders huvudskärm visas en hög av profilkort (se Figur 1). Under korthögen visas ett rött kryss och ett grönt 

hjärta. Genom att använda dessa två knappar, har användaren möjlighet att antingen “gilla” eller “tacka nej” till 

den aktuella profilen. Detta kan också göras genom att dra kortet till höger för “gilla” eller vänster för “nej” (se 

Figur 1). Fortsättningsvis kommer denna handling att benämnas som en ”swipe” eller svepning.   

Figur 2. Tinders pressbild11 för matchningsfönstret på iOS-versionen av Tinder. Bilden visar det fönster som 

dyker upp när två personer har gillat varandra, då en så kallad “match” uppstår. När detta fönster blir 

presenterat har man tre val, att antingen skicka ett meddelande direkt till personen man matchat med (Send a 

Message), att fortsätta bläddra bland profiler i kortleken (Keep Playing) eller skicka ett meddelande till sina 

vänner om matchningen (Tell your friends). 

11http://www.gotinder.com/press
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Om två användare gillar varandras profiler kommer en match att äga rum. En ny skärmbild (se figur 2) dyker upp 

för den användare som var sist ut att “gilla”, och meddelanden kan nu skickas till den första parten. Alla 

matchningar hamnar i en lista som kan nås från menyn. För varje match finns ett separat chattfönster.

I Tinders inställningsmeny kan användare välja vilket kön (endast de binära könen) man vill presentera sig som 

(denna funktion fungerar endast på iOS) vilket eller vilka kön man söker, vilket åldersspann man söker inom det 

givna spannet på 18 till 55+ år, samt hur stort geografiskt område man vill söka inom den maximalt tillåtna 

gränsen på 160 kilometer.

En funktion som tillkommit det ursprungliga utförandet av applikationen är “Moments” - möjligheten att skicka 

en bild till alla sina matchningar på en och samma gång. Bilden finns tillgänglig tjugofyra timmar innan den 

försvinner för åtkomst. De man matchat med har under dessa tjugofyra timmar möjlighet att gilla eller tacka nej 

till ett “moment” precis som med profilkorten. Den som skickat bilden kan också se vilka som har gillat bilden. 

Värt att notera är att det i chattfunktionen inte går att skicka bilder till en enskild person.

Tilläggas bör också att det finns skillnader mellan versionerna för de olika operativsystemen i Tinders utformning. 

Detta gällande grafik och layout, men även språkliga skillnader (se bilaga 3, stimulusmaterial 1 för exempel).

4.3 Tidigare studier om Tinder
Då Tinder är ett relativt nytt fenomen finns få studier gjorda av applikationen. Några studier har dock gjorts, 

vilket positionerar denna studie som en del av ett kollektivt försök att förstå Tinder utifrån olika synvinklar.

En forskningsrapport adresserar en allvarlig säkerhetsläcka i Tinders API (Application Programming Interface) 

som gör att en hacker skulle kunna få tillgång till tinderanvändares potentiellt känsliga uppgifter som sexualitet 

och geografisk plats genom att bryta sig in i applikationens kommunikation med databasen (Claassen et al., 

2013). Denna forskning är reellt viktig exempelvis eftersom det misstänks att platsinformationen i applikationen 

Grindr användes av polis i Egypten för att söka upp och arrestera homosexuella män (Noack, 2014). En 

uppföljning av studien utfördes i juli 2014 med slutsatsen att mycket förbättrats men att Tinder fortfarande har en 

del potentiella säkerhetsläckor i API:n (Dreijer et al., 2014).

Ben Seefeldt (2014) visade på att det finns stora skillnader på hur män och kvinnor använder Tinder. I Seefeldts 

(2014) studie hade kvinnor en 6 gånger högre sannolikhet att matcha med en man, än vad en man hade från en 

kvinna. Detta visar alltså på att kvinnor som söker män har en tendens att vara mer selektiva än män som söker 

kvinnor. Studien visar också att män som kontaktar kvinnor har en tendens att inleda konversationer med längre 

meddelanden än kvinnor som kontaktar män. Seefeldt påpekar att dessa skillnader mellan könen styrker att 

“traditionella könsnormer” även förekommer på Tinder (Seefeldt, 2014).
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5. Teori och tidigare forskning

I denna del kommer vi gå igenom en rad medietekniska teorier som ger en djupare förståelse samt ingångar till 

analysen av Tinder utifrån våra forskningsfrågor. För att bättre kunna svara på frågor om interaktionsmekanismers 

påverkan på beteenden och normer kommer vi att gå igenom begreppet användarupplevelse (Eng. User 

Experience, UX), samt en rad teorier om användarinteraktion, bland annat teorier om affordans (Eng. 

affordances), designkvalitéer och spelifiering (Eng. gamifikation). Vidare kommer vi ta upp teorier om 

självrepresentation till exempel genom teorier om vad som benämns som det digitala köttet samt 

marknadsmetaforer. Då vårt forskningssyfte innehåller begreppet normer inleder vi teoridelen genom att förklara 

vad vi menar med normer, samt hur vi använder begreppet kopplat till teorier inom medietekniska studier och 

tidigare forskning. 

Normer kan beskrivas som sociala konventioner, oskrivna regler och förväntningar som bestämmer hur man bör 

eller inte bör bete sig i olika sammanhang. Normer präglar samhället och vår vardag, och styr hur vi beter oss mot 

och i relation till andra. Normen är på så vis det normala, det som är standard, men kan också ha en moralisk 

innebörd och då fungera som en sorts rättesnöre (Gemzöe 2014). 

Det kan anses att normer finns inbäddade i teknologiska artefakters gränssnitt genom exempelvis symboler, texter 

och bilder (Lundmark & Jonsson, 2014). Lundmark och Jonsson beskriver i en studie hur interaktion och normer i 

digitala tjänster kan analyseras utifrån fyra olika perspektiv: kulturella representationer, teknologi, interaktivitet, 

och kontext för användandet (Lundmark & Jonsson, 2014). Genomgående i arbetet med undersökningen av 

Tinder har vi förhållit oss till dessa perspektiv och definitioner av normer i teknologiska artefakter.

5.1 Användarupplevelse (User Experience, UX)
User Experience (UX) eller användarupplevelse är ett begrepp som används inom medieteknik för att tala om den 

helhetsbild som en teknologisk artefakt ger en person. Begreppet har de senaste åren blivit utbrett då man går från 

att tala om det materiella till det upplevda (Hassenzahl, 2013). Begreppet innefattar kontext och syfte i vilken 

artefakten används, vilket innebär att tidigare högt värderade begrepp som effektivitet kan falla undan för begrepp 

som njutbarhet. Visar en analys att effektiviteten är det viktigaste för användarens upplevelse i just det specifika 

syfte man skapar en artefakt, skall denna dock fortfarande designas så effektiv som möjligt. Användarupplevelse 

handlar således om att alltid designa med användarens upplevelse i fokus, istället för vissa specifikationer som 

man tror sig vara viktiga (Hassenzahl, 2013). Vår undersökning går ut på att lyfta fram användarnas upplevelser, 

vilket innebär att teorin om användarupplevelse ligger parallellt med alla de andra teorier vi tar upp. 
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5.2 Affordans (affordance)
Begreppet “affordance” myntades av James J. Gibson och syftar till relationen en individ har till ett objekt eller 

sin omgivning (Gibson, 1977). Begreppet är svåröversatt till svenska, varför valt att använda oss av den ganska 

vedertagna försvenskade varianten “affordans”. Tanken är att objekt aldrig är fullständigt neutrala utan har 

nedärvda egenskaper som uppmanar till handling. Vi förstår att en stol är till för att sitta på, och att ett glas är till 

för att dricka med, även om designen skiljer sig från objekt vi använt tidigare. Ett objekt kan ha flera nedärvda 

uppmaningar. Stolen kan inte bara sittas på, utan oftast lyftas. Glaset kan man ofta se igenom, och kan lätt slås 

sönder. Affordanser har kommit att användas som ett centralt begrepp inom MDI (Människa Datorinteraktion). 

När man utvecklar och designar exempelvis ett grafiskt gränssnitt är det viktigt att interaktionen mellan individen 

och gränssnittet fungerar smidigt (Norman, 2002). Det är därför viktigt att de grafiska komponenterna själva 

tydligt uppmanar till hur interaktion skall ske, det klassiska exemplet är att efterlikna en fysisk knapp när man vill 

visa att en digital funktion är klickbar.

En annan teknisk utveckling som skapat möjligheter för nya affordanser är tryckkänsliga skärmar. En 

undersökning har gjorts på hur så kallade “handgester” och “knappar” skiljer sig från varandra på taktila skärmar 

(Bragdon et al., 2011). Studien visar att det är väldigt individuellt huruvida människor föredrar att använda swipe-

funktioner eller knappar när de navigerar på pekskärmar (Bragdon et al., 2011). Detta styrks även av en 

observationsstudie vi genomfört inom ramen för vår förstudie där vi kunde se att användare kunde skifta mellan 

att använda de fysiska knapparna och att använda handgester på Tinder. Vi kunde även finna att interaktion med 

knapparna ofta skedde snabbare än interaktion med svepningar (Håkansson & Rosén, 2014). 

5.3 Designkvalitéer
Designkvalitéer är mer eller mindre vedertagna tumregler eller ideal om hur design skall utföras för att vara 

anpassad till människors behov. Designkvalitéer används bland annat inom arkitektur, produktdesign och 

interaktionsdesign (Gamma, 1994). I en sammanfattande artikel om olika designkvalitéer för digitala tjänster tar 

Löwgren (2002) upp 18 olika designkvalitéer i fem olika kluster. Det första klustret avser designkvalitéer som 

påverkar användarens motivation att använda tjänster: deltagande, spelbarhet, engagemang, förförelseförmåga, 

relevans och användbarhet. Det andra klustret avser strukturella kvalitéer och tekniska ideal: funktionell 

minimalism, elegans, transparens och effektivitet. Det tredje klustret avser designkvalitéer som påverkar det 

sociala planet: identitet, medverkan och socialt deltagande. Det fjärde klustret avser designkvalitéer som påverkar 

interaktionen: flyt, elasticitet, autonomi och immersion. Det femte klustret avser designkvalitéer som skapar 

distans mellan teknik och användare: överraskning och mångfunktionalitet. Vi kommer inom ramen för denna 

uppsats inte kunna gå igenom alla designkvalitéer, men har valt att ta upp de designkvalitéer som kommit bli av 

större relevans i vår analys av informanternas upplevelser. 
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Effektiviteten för användning av en digital konstruktion är knuten till hur väl användaren tillåts utföra uppgifter. 

Effektiv användning är snabb och felfri. Gränssnittet står alltid mellan användarna och deras uppgifter. Idealt är 

detta gränssnitt transparent, så att nödvändiga operationer kan utföras utan distraktioner (Löwgren, 2002). 

Den tekniska elegansen hos en mjukvarudesign är en kombination av kraft och enkelhet. Som en allmän princip 

för mjukvarudesign bör en artefakt utföra uppgifter så bra som möjligt med en så enkelt konstruktion som möjligt. 

Enkelhet är dock inte ett enkelt koncept - koden för ett mycket effektivt och kompakt program kan vara nästan 

omöjligt att förstå för alla utom några experter (Löwgren, 2002). 

Idén om funktionell minimalism kan ses som en reaktion på det exploderande antal funktioner som lagts till i 

många vanliga applikationer. Tanken är att istället tillhandahålla verktyg som gör sin huvuduppgift väl och inget 

annat (Löwgren, 2002). Denna tanke har på allvar slagit rot i 2010-talets digitala designtänkande. Detta styrks av 

forskning som kommit fram till att mindre grafiskt komplexa hemsidor är föredragna framför mer grafiskt 

komplexa hemsidor (Michailidou et al, 2008; Tuch et al, 2009).

En annan designkvalité Löwgren (2002) tar upp är spelbarhet. Spelbarhet handlar om en balans mellan mål, 

resurser och hinder (Pearce, 1997). Användaren skall kunna uppnå sina mål, men endast efter en viss tids kamp. 

Målen får gärna vara uppdelade i flera delmål som uppdagas allt eftersom spelaren tar sig fram i programmet. Ett 

spel har hög spelbarhet när användaren utbrister ”bara en gång till”. När ett spel har hög spelbarhet brukar man 

säga att användaren kommer in i ett så kallat flow, där tid och rum utanför interaktionen med spelet upphör att 

spela någon roll. Spelbarhet kan placeras in i ett större sammanhang av “gamification” eller det svenska begreppet 

”spelifiering" som är ett informellt samlingsbegrepp för användning av datorspelselement i icke-spelsystem för att 

förbättra användarupplevelsen och användarnas engagemang (Deterding et al., 2011). En växande mängd 

forskning pekar på den viktiga roll som sociala sammanhang har i en datorspelsupplevelse. Detta väcker frågan 

hur överföringen av designkvalitéer från spel till andra sociala sammanhang, exempelvis Tinder, skulle kunna 

ändra deras upplevda affordans (Deterding et al, 2011).

En teori kopplad till spelifiering är teorin om “Instant gratification” - på svenska omedelbar tillfredsställelse. 

Termen har ursprungligen inget med interaktionsdesign att göra och används ofta för att beskriva den 

tillfredsställelse som uppnås genom ett mer impulsivt beteende: att välja nu över morgondagen. Detta är dock 

något som speldesigners arbetar mycket med i utformningen av spel i syfte att göra dem så beroendeframkallande 

som möjligt (Zhang et al., 2014). Instant gratification är således även sammankopplat med några av de 

designkvalitéer som främjar användarens motivation så som deltagande, spelbarhet, engagemang och 

förförelseförmåga (Löwgren, 2002). Genom att ständigt bli belönad hålls användarens engagemang uppe vilket 

bidrar till att användaren inte tappar intresse för tjänsten. 
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5.4 Självrepresentation på dejtingtjänster
En studie gjord över självrepresentation på nätdejtingtjänster visar att självrepresentationen där skiljer sig från 

många andra digitala forum (Ellison et al., 2006). På dejtingtjänster finns en förväntan att faktiskt möta en person 

fysiskt i framtiden. Studien talar om två sätt att framställa sig själv: ideal-jaget (ideal self) och det faktiska jaget 

(actual self). Ideal-jaget är den person man strävar efter att bli, och det faktiska jaget är den person man är på 

riktigt. Studien visar att människor som nätdejtar ofta överdriver fakta om sig själva och snarare ger en bild av 

den person de vill vara, i kontrast till den faktiska person de är. Exempel på faktorer där människor ofta 

överdriver eller till och med ljuger är fritidsaktiviteter och kroppsvikt. Gällande kommunikation visar studien att 

faktorer som hur snabbt någon svarar, längden på meddelandet samt grammatiken var minst lika viktiga som 

innehållet i meddelandet (Ellison et al., 2006). 

En annan undersökning visar att så många som nio av tio ljuger om någonting när de presenterar sig själva på 

nätdejtingtjänster (Hancock et al., 2007). Vikten var den mest förekommande lögnen. Studien visar dock på att de 

flesta av lögnerna inte var extremer, utan att människor framställde sig som exempelvis några kilo lättare än vad 

de faktiskt var - något som kunde vara svårt att avgöra om man träffades fysiskt. Gällande skillnader mellan kön, 

var det vanligare att män framställde sig själva som något längre, och kvinnor framställde sig själva som något 

lättare (Hancock et al., 2007).

En kandidatuppsats i psykologi från Mälardalens högskola visar på stora skillnader mellan tjejer och killars 

attityder och upplevelser på internet (Forsgren & Sandberg, 2009). Killar använder i större grad chattar och forum 

för att flirta och hitta en potentiell sexuell partner. När killar blir utsatta för sexuella närmanden tenderar de att 

reagera neutralt, till skillnad från tjejer som även i större utsträckning blir utsatta för närmanden. Tjejer reagerar 

istället ofta med känslor som ilska, rädsla, obehag, och känner sig ofta kränkta (Forsgren & Sandberg, 2009). En 

annan studie som 1992 undersökte collegestudenter i USA visar på att män är det initiativtagande könet i början 

av en heterosexuell sexuell relation (O'Sullivan & Byers, 1992). 

Potts (2013) presenterar en teori om det som benämns som det digitala köttet vilken innebär att vi på tjänster som 

Facebook och Google samlat så mycket information om oss själva att de kan uppfattas som en digital 

representation av jaget, det digitala köttet (Potts, 2013). Detta digitala jag använder vi sedan för att representera 

oss på andra delar av internet, exempelvis Tinder. Denna teori kan ses som en vidareutveckling av begreppet 

”linked data”, som handlar om hur data länkas mellan olika internettjänster på samma sätt som webbsidor länkas 

med varandra (Heath & Bizer, 2011) samt designprinciper avseende identitet och socialt deltagande (Löwgren, 

2002).

Dejtingtjänster som låter användare skapa ett konto fristående från ett Facebook eller Google-konto bidrar enligt 

en undersökning ofta till en osäkerhetskänsla hos användaren. På dessa tjänster är det lättare att ljuga på sin profil 

15(68)



och ladda upp material som inte överensstämmer med “den riktiga personen”. Tjänster kopplade till exempelvis 

Facebook upplevs däremot som pålitliga, eftersom socialt kodat innehåll så som taggade bilder och gemensamma 

vänner är svårare att förfalska (Toch & Levi, 2013). Forskning visar också att personer relativt ofta ljuger om 

fritidsaktiviteter (Ellison et al., 2006), något som på tjänster kopplade till Facebook inte är lika lätt att göra när 

man först måste ha gillar denna aktivitet på Facebook och därmed socialt stå till ansvar inför hela sin sociala sfär. 

5.5 Marknadsmetaforer vid nätdejting
Forskare inom bland annat områden som ekonomi, sociologi, marknadsföring och kommunikation har utnyttjat 

ekonomiska modeller för att studera initiering av relationer som ett analytiskt ramverk för att förklara beteende 

vid val av partner (Becker, 1973; Roloff, 1981). De har också undersökt ekonomiska modeller som metaforer 

vilka formar personers uppfattningar och beteenden, exempelvis ”köttmarknaden” (Ahuvia & Adelman, 1993; 

Bailey, 1988). 

En studie har gjorts om hur marknadsmetaforer används inom nätdejting. Efter att ha sammanställt tidigare 

forskning och utfört empiriska studier kommer forskarna fram till att funktionaliteten och designen av 

dejtingsidor uppmuntrar användare att anamma en marknadsinriktad inställning gentemot en digital 

dejtingupplevelse (Heino et al., 2010). Forskarna fann fem teman som beskrev användarnas upplevelser kopplat 

till marknadstermer: Bedöma andras marknadsvärde, bedöma sitt eget marknadsvärde, söka efter perfekta 

egenskaper, maximera inventariet och kalibrera sin egen selektivitet. Användarna applicerade nyckelstrategier i 

alla dessa områden samtidigt som de stundtals gjorde motstånd mot den marknadsekonomiska metaforen och dess 

konsekvenser (Heino et al., 2010). I de teman som handlar om att bedöma marknadsvärde och söka perfekta 

egenskaper ser vi även kopplingar till teorier om självrepresentation.

6. Metod

Vår studie bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod bestående av en enkätundersökning samt 

fokusgruppsintervjuer. Enkätundersökningens syfte var att samla in data om upplevd användning av Tinder samt 

allmänna attityder kring applikationen. Enkäten fungerade också som underlag till fokusgruppsintervjuerna. 

Digitala enkätundersökningar är en bra metod för att snabbt och smidigt få en överblick inom ett ämne (Bell, 

2008), medan fokusgrupper är en bra metod för att djupare förstå attityder och beteenden hos en grupp individer 

(Justesen, 2010). Att utföra en enkätundersökning samt utifrån denna genomföra fokusgruppsintervjuer ger därför 

ett gott underlag för en diskussion kring Tinders interaktionsdesign, samt normer, attityder och beteenden kring 

nätdejting. 
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6.1 Enkät
Enkäter är en kvantitativ datainsamlingsmetod som kan ta reda på personers upplevelse om exempelvis hur ofta 

de utför en handling, eller hur mycket de äger av något (Bell, 2008). Man kan även ställa kvalitativa frågor i en 

enkät om exempelvis upplevelser eller åsikter, något vi valt att göra i vår enkät. I detta fall är det extra viktigt att 

inte ställa ledande frågor samt att inte redovisa kvalitativa data som kvantitativa siffror (Bell, 2008). 

Enkätfrågorna är formulerade i enlighet med Thuréns (2007) teorier om validitet och reliabilitet, det vill säga att 

frågorna är relevanta och uppfyller sitt syfte. Enkätfrågorna samt en sammanställning av enkätresultatet i 

diagramform finns med i denna uppsats som bilagor (bilaga 1 och 2). Enkäten skapades med hjälp av Google 

Docs enkätfunktion som ger möjlighet att ställa frågor vilka kan besvaras genom envalsfrågor, flervalsfrågor eller 

genom fritextsvar.

Den digitala enkäten skickades ut via sociala medier till vår målgrupp unga vuxna (se kapitlet avgränsningar för 

definition av målgrupp). De kanaler som användes var forskarnas egna sociala sfär, Tinder-kontakter samt olika 

studentföreningar. Enkäten hade 244 svarande som alla uppgav att de någon gång använt sig av applikationen 

Tinder. För en uppsats på kandidatnivå kan 244 enkätsvarande anses som en relativt hög siffra. Det är dock svårt 

att säga något om bortfallet vid digitala enkäter, då det är omöjligt att veta exakt hur många personer om fått 

tillgång till spridning av en länk. Enkäten är alltså inte representativ för befolkningen i stort och inte heller 

statistiskt signifikant, men kan ge en riktning och inblick i hur gruppen unga vuxna (18-35 år, 240/244 svarande) 

upplever dejtingapplikationen Tinder. 

6.2 Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgrupper är en kvalitativ datainsamlingsmetod som ger djupare inblick i attityder, åsikter och upplevda 

beteenden hos en grupp individer kring ett visst fenomen (Justesen, 2010). Moderatorn styr processen genom på 

förhand utvalda frågor, både bredare och mer specifika (Hyllander, 2001). I vår undersökning har vi valt att 

komplettera frågorna med så kallat stimulusmaterial (Wibeck, 2010), vilket vi beskriver utförligare nedan.

Sammanlagt har vi genomfört tre fokusgruppsintervjuer. Alla fokusgrupper spelades in med hjälp av den 

inbyggda kameran i en bärbar dator för att vi i efterhand skulle kunna återge exakta citat från rätt person. Som 

stöd för inspelningen antecknades också huvuddragen av det som sades för att underlätta den sammanställande 

analysen. Fokusgrupperna genomfördes i tur och ordning av två, tre respektive fyra personer. 

Inledningsvis fick informanterna svara på frågorna: “Vad är Tinder?” samt “Hur använder du Tinder och varför?”. 

Därefter har vi valt en metod där man använder så kallade stimulusmaterial för att sätta igång samtal i en 

fokusgrupp. Detta för att minimera vår påverkan (bias) på fokusgruppens samtal (Wibeck, 2010). Som 

stimulusmaterial har vi valt olika bilder, animationer och citat som är tänkta att sätta igång ett samtal kring ett 

visst tema. I enlighet med Wibecks (2010) metod för fokusgruppsintervjuer var största delen av materialet 
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neutralt, exempelvis bilder på Tinders gränssnitt. En del värdeladdat material får och bör dock förekomma för att 

väcka diskussion (Wibeck, 2010), vilket vi också använt oss av i form av citat från enkätsvaren. När det spontana 

samtalet för respektive stimulusmaterial tagit slut har vi även ställt en del förberedda följdfrågor såvida 

informanterna inte själva redan tagit upp dessa frågor. Om något intressant men inte förutsätt samtalsämne 

uppkommit har vi även ställt spontana följdfrågor. Avslutande samtal i fokusgruppen tilläts vara helt fritt efter vad 

fokusgruppen ville tala om. Allt stimulusmaterial finns som bilaga till uppsatsen (bilaga 3).

Den första fokusgruppen utfördes i syfte att testa vår metod samt teknik inför de större fokusgrupperna. 

Fokusgruppen genomfördes i informanternas hem i en söderförort till Stockholm. Efter samtalet fick 

deltagarna komma med konstruktiv kritik på utförandet av fokusgruppen. Vi valde utifrån kritiken att i 

kommande fokusgrupper ta bort två stimulusmaterial baserade på taggmoln då de gav lite till inget stöd för 

vidare diskussion, samt eftersom det som ändå diskuterades utefter taggmolnen redan besvarades av de 

allmänna inledande frågorna. Då inga andra förändringar av metod och material gjordes efter denna 

fokusgrupp har vi valt att inkludera informanternas åsikter och erfarenheter från den första fokusgruppen i 

det analyserade materialet.

De två följande fokusgrupperna utfördes i kontorsmiljö i centrala Stockholm. Informanterna valdes ut så att 

samtalen inte skulle ske inom en allt för homogen grupp, samt så att alla informanter i en fokusgrupp inte skulle 

känna varandra sinsemellan. Då ämnen som skulle kunna uppfattas som mer känsliga diskuterades valde vi att 

sätta ihop fokusgrupper med personer som vi bedömde skulle skapa en trygg och öppen samtalsmiljö. Alla 

informanter var för oss tidigare kända. Vi såg även aspekter som fika och nära placering runt ett bord som viktiga 

delar för att skapa ett öppet samtalsklimat. 

Figur 3. Skiss över fokusgruppsintervju två som illustrerar hur deltagarna är placerade vid intervjutillfället. 
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Vi har valt att ge alla fokusgruppsdeltagare fiktiva namn, detta för att uppfylla konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet för forskningsetiska principer (Dahl 1993), men samtidigt i resultatdelen behålla en känsla av 

mänskliga individer som ger uttryck för de upplevelser som framkommer. Namnen är valda med syfte att behålla 

kontext som etnicitet och generation från informanternas riktiga namn. Vi har även informerat deltagarna om 

syftet med undersökningen samt inhämtat samtycke.

• Fokusgrupp ett bestod av rumskamraterna David 30 år (söker män) och Sara 30 år (söker män).

• Fokusgrupp två bestod av Linda 22 år (söker män) samt vännerna Therese 22 år (söker män) och Philip 
22 år (söker kvinnor).

• Fokusgrupp tre bestod av studiekamraterna Karin 24 år (söker kvinnor), Simon 26 år (söker män), 
Viktoria 27 år (söker män) samt den för de andra tre okända Amina 22 år (söker män och kvinnor).

6.3 Analysmetod
Vi har analyserat enkätens fritextsvar samt fokusgruppsanteckningarna utifrån samma metod. Metoden är hämtad 

från en analysteknik av intervjuer som går ut på att informanternas enskilda uttalanden skrivs ut och därefter 

kategoriseras innehållsmässigt (Gillham, 2008). Utefter de kategorier som uppkommit efter denna innehållsanalys 

har vi ringat in teman för resultat och analysdelen. Vi har genom denna inledande kvantitativa innehållsanalys 

även kunnat se vilka teman och åsikter som är genomgående samt vad som är mer enskilda åsikter. Detta innebär 

också att vi kunnat jämföra och citera enkätens fritextsvar och fokusgruppens uttalanden på ett likvärdigt sätt. 

De citat som förekommer i texten är direkt transkriberade från inspelningen eller direkt hämtade från enkäten och 

används som illustrativa exempel. Fokusgruppsinformanternas citat presenteras i analys och metod-kapitlet med 

namn och ålder (exempelvis David, 30 år). Av transkriberingarna har vi valt att förkorta en del uttalanden vilket vi 

tydliggjort med /…/ mellan meningarna. Vi har även valt att ta bort en del talspråkliga fyllnadsord, repeterade ord 

som uttrycker att informanten tycker, samt ord som hänvisar till en tankeprocess. Vi vill även förtydliga att vår 

analys är gjord på ursprungsuttalandena och att förkortningarna endast är gjorda för att underlätta läsningen av 

uppsatsen. 

6.4 Metodkritik
På grund av den begränsade tidsram under vilken undersökningen genomförts har vi inte haft möjlighet att utföra 

flera fokusgrupper under en längre tidsperiod, vilket skulle gett oss ett bredare underlag. Vi har förlitat oss på 

Tinder-användare (inom vår målgrupp) som kunnat ställa upp på kort varsel vilket lett till att våra fokusgrupper 

inte nödvändigtvis är representativa för alla Tinder-användare. Vi kan exempelvis se en underrepresentation av 

heterosexuella män, som dessutom av fokusgrupperna upplevs vara överrepresenterade på Tinder. Vidare 

forskning bör alltså göras med denna målgrupp. Även faktorer som kulturell bakgrund, social status och subkultur 

kan tänkas påverka användarupplevelsen av Tinder, detta är något som vi inte kunnat täcka helt inom ramen för 
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fokusgrupperna. Vi anser dock övrig spridning av ålder, kön och sexualitet vara godtagbar utifrån studiens 

avgränsningar och syfte och väljer därmed att dra slutsatser utifrån våra analyser av fokusgruppsintervjuerna, 

speciellt då majoriteten av våra slutsatser i analys och diskussion är baserade på upplevelser av 

användarinteraktion och inte exempelvis kön eller sexualitet.

7. Resultat och analys

I denna del av uppsatsen kommer vi sammanställa resultatet från enkätundersökningen och fokusgrupperna samt 

redovisa vår analys av det material som varit underlag för vår studie. Vi kommer inte att ta upp all data som vi 

samlat in utan presenterar istället resultatet med representativa exempel, tematiskt efter relevans till syfte och 

forskningsfrågor. I samband med detta kommer vi även koppla till vetenskapliga teorier som ger bättre förståelse 

av det resultat vi kommit fram till. Vi kommer att presentera vår analys utifrån de teman som framkom genom vår 

analysmetod. Dessa teman är: “Tinder - en ny form av nätdejting”, “Tinders design och interaktion”, “Tinders 

användarupplevelse och spelifiering”, “Tinder och könsnormer”, “Tinder och självrepresentation” samt kort om 

att träffas fysiskt. 

7.1 Tinder – en ny form av nätdejting 
I vår enkätundersökning uppger 51% (124/244) att Tinder är den första nätdejtingtjänst som de någonsin använt. 

Även i våra fokusgrupper framkom att Tinder ofta var den första dejtingtjänst som informanterna använt. Detta då 

informanterna upplevde att Tinder var den första tjänst som i sitt tilltal och interaktion upplevdes attraktiv för 

dem. En analys av detta resultat är att Tinder öppnat upp för en ny målgrupp inom nätdejting. Ett citat som 

belyser Tinders målgruppsanpassning är en informant som angående Tinders ålderskategorisering säger: 

”Jag tycker det är ganska elakt men jag tycker att de, de är ju liksom /…/ Ja, de låtsas ju inte vara 
match.com, liksom. De låtsas ju inte vara för alla kan jag känna heller. Jag är personligen inte 
intresserad över att träffa någon över 55 så mig plågar det inte så mycket”

(Sara 30 år)

Sara menar att Tinder är tydliga med att det är en applikation för yngre, detta jämfört med andra 

nätdejtingtjänster. När informanterna fick kommentera vilket intryck de fick av en bild av Tinders hemsida uppger 

till exempel Therese från fokusgrupp två att hennes intryck är att Tinder är till för unga livsglada. När 

informanterna fick jämföra Tinder med bilder på andra nätdejtingtjänster beskriver de bland annat att Tinder 

upplevs som mer avslappnat. Sara från fokusgrupp ett, upplever att Tinder och konkurrenten Badoo har lite 

samma approach och uttrycker:  

“Huvudsyftet är inte dejting som de säljer in det där i alla fall, utan det är mer fart och fläkt. 
Ungdomligt, fräscht”

(Sara 30 år)
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En informant påpekar att det är en form av anonymitet i applikationen som medför att Tinder upplevs som 

kravlöst och avslappnande: 

“...det blir ju också lättare slappna av, alltså säga saker, än (om) man skulle träffas ute, eller såhär: Att 
man kan ju verkligen prata om vad fan man vill” 
    (Linda 22 år) 

Detta visar på hur informanterna ibland upplever att det är lättare att slappna av och prata om olika saker när 

kommunikationen är digital och inte ansikte mot ansikte. På en fråga om hur informanterna tror att Tinder 
valt att presentera sig själva på sin hemsida säger Sara:

 “...för att avdramatisera sig själva och för att det inte liksom huvudsakligen måste handla om love och 
romantik” 

 (Sara 30 år).

Detta uttalande visar på hur Tinder upplevs som avdramatiserat och något som inte nödvändigtvis behöver handla 

om dejting. Många av informanterna uppgav till exempel att de ser Tinder som ett tidsfördriv och att man kan 

använda applikationen utan specifika krav. En informant säger:

 ”Att det är avdramatiserat handlar om att det inte bara är nätdejting eller att det såhär, att det är ett 
tidsfördriv också”

(David 30 år)

På enkätfrågan om vad informanterna använde Tinder till (med möjlighet att ange flera svar) uppgav 73% 

(177/244) att de använde Tinder för att fördriva tid, 55% (133/244) uppgav att de hade syftet att inleda en 

kärleksrelation, 46% (112/244) svarade att de använde Tinder för att inleda en sexuell relation, 23% (56/244) 

uppgav att de använde Tinder för att hitta vänner och 15% (36/244) för att nätverka, det vill säga skapa nya 

kontakter utifrån ett specifikt syfte. Även fokusgrupperna uppgav att de använt Tinder till alla de olika syften som 

presenterats utifrån enkäundersökningen. Samtidigt uppger flera personer i fokusgrupperna att de tagit bort eller 

inaktiverat sitt Tinder-konto då de befunnit sig i ett förhållande som de uppfattat som mer seriöst eller monogamt. 

Av de personer som i enkäten uppgett anledning till varför de slutat använda Tinder uppgav 31% (24/77) att de 

slutat använda applikationen på grund av pågående relation. Det faktum att personer väljer att sluta använda 

Tinder när de befinner sig i en relation pekar på att Tinder fortfarande ses som en dejtingapplikation eller 

kontaktannons trots att applikationen går att använda till annat än romantiska möten. Viktoria från fokusgrupp tre 

menar att hon även på Tinder är seriemonogam genom att uttrycka det:

“Men jag kan ju inte fortsätta på en annan chatt /…/  Då svarar jag inte på någon av de andra, för jag 
känner jag ger honom en ärlig chans /…/ Till och med på Tinder är jag såhär seriemonogam eller vad 
man ska säga /…/ då ägnar jag all min uppmärksamhet till honom tills jag vet om det blir något eller 
inte” 

(Viktoria 27 år)
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I enkäten uppgav 95% (232/244) av de svarande att de använder Tinder i hemmet, 64% (155/244) använder 

Tinder  i kollektivtrafiken, 33% (81/244) använder Tinder i skolan och 27% (66/244) använder Tinder på jobbet. 

98% (238/244) av de enkätsvarande använde Tinder ensamma, medan 66% (159/244) enkätsvarande också 

använde Tinder tillsammans med andra. Detta tyder på att Tinders användarupplevelse är individuell, men också 

på att Tinder används i en social kontext. Något som understöds av informanter i fokusgrupperna som berättade 

om tillfällen då de använt Tinder tillsammans med sina vänner. De har då bläddrat bland profilkort på sina 

mobiler och inom det fysiska rummet diskuterat de personer som kommit upp och matchats med. En 

enkätsvarande skriver om den sociala aspekten av Tinder: 

“Jag upplever att jag personligen fått en mer avslappnad och positiv syn till nätdejting, och får känslan 
av att det även är så bland mina vänner. Det beror dels på att jag sett många av mina vänner på dem, 
men också att det är vanligt att man diskuterar tinder när man ses, inte bara två och två utan även i 
grupp”

(Fritextsvar från enkät, kvinna söker kvinnor, 21-25 år)

Några informanter i fokusgrupperna tog upp hur de använt Tinder utomlands. Tinder blir då ett verktyg för att 

komma landet närmare genom att möta lokala personer. Detta är något som upplevdes både praktiskt och 

belönande. Den allmänna attityden till turister i informanternas hemstad var dock mer negativ. Karin från 

fokusgrupp tre uttryckte detta på följande vis:

”Jag är inte intresserad av att vara nån guide” 
(Karin 24 år) 

Sara 30 år tyckte däremot att det är spännande att prata med turister, men menade att det ofta inte blir några träffar 

då personerna är här under en begränsad tid. Det upplevdes även av informanterna svårare att möta personer på 

resande fot för att man har saker planerade med familj/vänner samt begränsningar i tillgång till Internet. 

För att sammanfatta denna del har Tinder gjort nätdejting socialt, i den mening att personer “Tindrar” 

tillsammans, till skillnad från besökandet av dejtingsidor i hemmets privata sfär. Dessutom tas Tinder upp som ett 

samtalsämne bland andra runt middagsbordet. Informanterna anger som återkommande förklaring att Tinder gjort 

nätdejting “avdramatiserat” eller ”avslappnat”. En majoritet av användarna talar också om Tinder som ett 

”tidsfördriv”. Tinder tycks därmed ha lockat en ny målgrupp som tidigare inte nätdejtat. Svar till varför 

användarna har dessa upplevelser kan sökas i Tinders design och interaktion, vilket vi kommer in på nedan. 

7.2 Tinders design och interaktion
Informanterna i fokusgrupperna anser i övervägande majoritet att Tinder är snyggt, enkelt utformat och lättanvänt 

med ett tilltal som är relativt neutralt jämfört med andra dejtingtjänster. Informanterna upplever Tinder som ungt, 

men inte för ungt vilket det jämförelsevis anser om tjänsten HotOrNot. Andra tjänster så som eDarling12 och 

12 http://www.edarling.se/
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match.com13 upplever de istället som anpassade för en äldre målgrupp. Sara från fokusgrupp ett beskriver 

intrycket hon får av Tinder i jämförelse till andra dejtingtjänster: 

“Men väldigt minimalistisk!”
     (Sara 30 år)

Therese från fokusgruppsintervju två beskriver Tinders funktionalitet med att säga: 

”Den är simpel, enkel. Typ så. Det är ju inte direkt så att man bara ”Ah, shit hur gör man”, typ utan det 
jätteenkelt /…/ man bara trycker”

(Therese 22 år)

Ett fritextsvar i enkätundersökningen illustrerar en allmän åsikt om Tinders design: 

“Designen är snyggare och lättare att förstå. Det känns som att fler personer har Tinder än andra 
dejtingtjänster”

      (Fritextsvar från enkät, kvinna söker kvinnor, 21-25 år.)

Figur 4. Cirkeldiagram från enkätundersökningen som belyser att Tinder upplevs som lättanvänt. 

13 http://se.match.com/
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Alla dessa citat pekar som vi tidigare nämt på att Tinder upplevs som snyggt, enkelt utformat och lättanvänt –

vilket  också uppges som en anledning  till  att  använda  Tinder.  Att  Tinder är  lättanvänt  framkommer också i

enkätsvaren. 55% (133/244) av de enkätsvarande svarade att Tinder är väldigt lätt att använda, 39% (95/244)

svarade att Tinder var lätt att använda, 6% (15/244) svarade att Tinder varken var lätt eller svårt att använda,

medan ingen person uppgav att Tinder var svårt att använda.

Både fokusgrupperna och enkätsvaren visar på att Tinder lyckats skapa en enkel interaktionsdesign med tydlig 

affordans. Tinders interaktionsdesign är närmast ett typexempel på de designkvalitéer som Löwgren kallar elegant 

design, effektivitet och teknisk elegans (Löwgren, 2002). Utvecklarna av Tinder har -medvetet eller inte- följt 

dessa designkvalitéer och skapat en produkt som av informanterna upplevs lättanvänd och tydlig. Den enkla 

utformningen och den kraftfulla APIn gör att svepandet går så fort som användaren själv vill. Mycket sällan 

behöver man vänta på att applikationen skall ladda en ny profil när man väl börjat bläddra bland profilkorten. 

Denna kombination av teknisk kraftfullhet, avskalad grafik och endast några få funktioner är de främsta 

anledningar som informanterna uppger till att de ser positivt på Tinder. Själva upplevelsen av Tinder blir som 

helhet något man snabbt och lättvindigt startar för att sedan fort och enkelt använda. Något som styrks av 

informanterna som uppger att de kan ta upp Tinder i kollektivtrafiken för att använda bara några minuter. Tinders 

affordans i form av swipe-funktionen och de stora ”ja/nej-knapparna” tycks bidra till att användare snabbt 

bläddrar igenom profilkort i kontrast till att spendera lång tid på varje profil innan beslutsfattandet, vilket 

exempelvis Sara 30 år upplever att hon gör på dejtingtjänsten Badoo. 

Några informanter uppger dock att det är jobbigt att swipefunktionens innebörd ändras när man är inne på en 

profil och inte längre betyder “Ja” respektive “Nej” utan istället innebär “bläddra bland bilder”. Swipefunktionens 

affordans blir vid detta tillfälle inkonsekvent, vilket upplevs som förvirrande av vissa informanter. Inne på 

profilen upplever även en informant att det är jobbigt att “ja” och “nej”-knapparna är så små och så nära varandra 

att det händer att man trycker fel. Forskning har kommit fram till att det varierar huruvida olika individer föredrar 

knappar eller svepningar för interaktion på pekskärmar. Det är därför bra att erbjuda användarna båda dessa 

möjligheter (Bragdon et al., 2011). Detta tycks hos vissa användare dock bidra till en viss förvirring. 

Vidare upplever vissa informanter att de ibland sveper fel eftersom de svept så fort. Oftast sker detta genom att de 

trycker nej till en person som de egentligen velat säga ja till. Detta är främst ett problem för de heterosexuella 

tjejerna som upplever att de har en stor mängd killar att säga nej till på löpande band. En funktion för ångra var i 

vår enkätundersökning den enskilt mest påtalade önskan i fritextsvaren (5 stycken) om ändringar i en annars 

uppskattad interaktionsdesign. Utvecklarna till Tinder verkar också ha tagit till sig denna önskan då de nyligen 

släppt en funktion som tillåter användaren att ångra svepningar14.

14www.gotinder.com/blog
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Sammanfattningsvis upplever informanterna att helheten när de använder Tinder är lättanvänd och snygg. 

Affordansen med interaktion genom svepningar bidrar till ett flyt i applikationen så att man snabbt fattar beslut 

om att tacka ja till någon eller inte. Några informanter rapporterar om en problematik som uppstår när swipe-

funktionens innebörd ändras på enskilda profilsidor. En del informanter påpekar också att man kan svepa för fort 

och råka tacka nej till någon man egentligen velat tacka ja till. Att Tinder byggt sin interaktion krig swipe-

funktionen tycks bidra  till en avskalad design, men också till att icke swipe-baserad interaktion som exempelvis 

knappar ändå tycks bygga på swipe-funktionalitetens logik. 

7.3 Tinders användarupplevelse och spelifiering
En allmän åsikt som uppkommit bland informanterna angående matchningsfunktionen är att det är skönt att man 

visar ett initialt ömsesidigt intresse. Ett av många fritextsvar från enkäten som skriver om det positiva med initialt 

intresse (22/246) belyser detta på följande vis:

“Man slipper få meddelande från personer som man själv inte visat intresse för, vilket är vanligt i de 
övriga tjänster jag använt. Nackdelen är det lilla utrymme för presentation, upplever att det är till minst 
90% av beslute [sic! besluten] att gilla som beror på bilderna”
                                                           (Fritextsvar från enkät, kvinna söker män, 21-25 år.)

I likhet med slutet på citatet ovan uttrycker många informanter att Tinder är ganska ytligt. En enkätsvarande 

skriver:

 “Appen hymlar inte med det faktum att fysisk attraktion är ett viktigt startskott för en kärleks eller 
sexuell relation”  
        (Fritextsvar från enkät, man söker kvinnor, 26-30 år.)

Informanterna uttrycker att Tinder har en inbyggd ytlighet i och med att man snabbt bedömer profilkort där bilden 

på personen står i fokus. Samtidigt menar informanterna att denna ytlighet inte skiljer sig från resten av livet där 

man också dömer folk efter utseende, speciellt i romantiska eller sexuella relationer där någon form av attraktion 

ändå krävs. Endast 6% (5/77) av de som uppgett en anledning till att slutat använda Tinder i enkätundersökningen 

skrev att de slutade använda applikationen för att de upplevde den som ytlig. David från fokusgrupp ett menar att 

det blir tröttsamt när folk klagar på att Tinder är ytligt med att säga: 

”Jag kan tycka att det känns lite trött att klaga på att saker är ytliga när när det handlar om liksom ett 
första intryck som på sätt och vis alltid är ytligt på nåt sätt”

(David 30 år)

Några informanter hävdar dock att de går mer på gemensamma intressen och om-texten när de bedömer andra 

användare, i synnerhet de informanter som mest är ute efter en underhållande chatt. Flera informanter tycker dock 

att det är viktigt att man har så många bilder som möjligt på applikationen för att bättre kunna få en uppfattning 
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om hur personen ser ut, vilket visar på att utseendet ses som en viktig parameter. Karin från fokusgrupp tre 

reflekterar kring hur användare på Tinder förhåller sig till utseende och menar att det kan liknas vid konsumtion:

“Alltså det är ju inte oproblematiskt liksom det här med att konsumera folks utseenden” 
                 (Karin 27 år)

David från fokusgrupp ett menar dock att det inte är utseendet man konsumerar, utan bekräftelsen:

 “Det är klart man ska konsumera någon slags bekräftelse, gör man ju, mer än man konsumerar folks 
utseende tror jag” 

                (David 30 år)

Flera andra informanter uppger också att det främst är bekräftelse man söker och får på Tinder. David utvecklar: 

”Bekräftelsen får man ju direkt eller såhär det krävs ju ingen ansträngning.
Jag tror det är fler som får en match än som får ligga”. 

(David 30 år)

Figur 5. Cirkeldiagram från enkätundersökningen som visar att majoriteten av de svarande har chattat med få 
eller väldigt få av sina matchningar. 

Att det är just den snabba bekräftelsen i en match man vill åt snarare än långsiktig kontakt med personen kan 

förklara det faktum att majoriteten av fokusgruppsinformanterna väljer att fortsätta att scrolla personer när de får 

en match, istället för att inleda en chatt med den matchade personen direkt (Se figur 2 för interaktionsval vid 

matchning). Även enkätsvaren understryker tanken om att man kanske egentligen är ute efter något annat än 

möten med faktiska personer. 48% (117/244) uppger i enkäten att de chattat med ”få” av sina matchningar, 26% 
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(63/244) upgger ”väldigt få”, samt 1% (2/244) ”Inga”. Detta att jämföra med 4% (10/244) som svarat att de 

chattat med ”många” av sina matchningar, 3% (7/244) som svarat ”väldigt många” och 2% (4/244) som svarat 

”alla”. 17% (41/244) svarade att de pratat med ”ungefär hälften”. Några informanter menar att man vill samla så 

många matches som möjligt och att man får en kick när det uppkommer en ny match. Linda från fokusgrupp två 

uttrycker denna känsla med att säga:

 ”Ja alltså det är ju typ såhär lite oengagerat jihoo!” 
(Linda 22 år) 

David från fokusgrupp ett beskriver känslan av en matchning:

 ”Plötsligt såhär händer det någonting som man inte har kontroll över /…/ Det är härligt obehagligt”.
(David 30 år)

Informanter som använt Tinder länge uppger dock att den ursprungliga kicken de fick av nya matchningar har lagt 

sig. Dessa informanter upplever att de scrollar Tinder slentrianmässigt. En match betyder inte längre lika mycket 

för dem. Philip från fokusgrupp två belyser detta genom att säga:

 ”Alla människor börjar se likadana ut efter ett tag /…/ Alla bilder ser likadana ut och man blir bara 
trött på det. Jag tänker inte ens ofta när jag använder Tinder längre”
                                                                                                                      (Philip 22år)

Dessa beteenden kopplade till bekräftelse och slentrianmässighet kan liknas med belöningsmekanismer i spel. Så 

kallad ”instant gratification” (jmf Zhang et al., 2014) uppstår i form av bekräftelse efter varje match. Men ju 

längre tid man spelar desto starkare måste belöningarna bli för att man skall uppskatta dem. I Tinder finner vi 

också flera paralleller till begreppet spelbarhet (jmf Pearce, 1997).  Motstånd skapas i form av den mängd 

profilkort man inte vill matcha med, samt känslan ”tänk om den jag tryckt ja på inte trycker ja på mig?”. Medan 

belöning kommer med jämna mellanrum i form av nya matchningar. Den ”avancerade spelaren” tar detta vidare 

och får en belöning genom att föra samtal med matchningar på Tinders chattfunktion eller genom att träffa någon 

utanför Tinder. Linda från fokusgrupp ett uttalar sig om Tinders likhet till spel:

 ”När man tänker sig såhär ett klassiskt spel så finns det ju. Alltså det är ju någon som vinner i ett spel. 
och frågan är ju lite vad man vinner /…/ Det man har vunnit är väl liksom ingenting egentligen /…/ Har 
man vunnit när man hittat någon och då tar bort Tinder liksom? Är det det som är målet i det här 
spelet?”               

               (Linda 30 år)

Något som antyder att detta spel-beteende kan vara inbyggt i applikationens utformning är knappen “Fortsätt 

spela” som finns på skärmen när en match kommit upp (figur 2) och används för att återgå till fönstret med 

profilkorten. Många av fokusgruppernas informanter menar att “fortsätt spela” visar på att Tinder inte är så 
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allvarligt, medan några andra informanter reagerar på att det känns dåligt och nedvärderande formulerat. Några 

informanter drar också negativa paralleller till raggningsmetoden “The game”15 och uttrycket “spela spelet” som 

ofta förekommer i TV-såpan Paradise Hotel16.

Flera informanter uppger att de blir beroende, hamnar i ett flow eller börjar samla på matchningar. Alla dessa 

beteenden är något som designkvalitéer från spel oftast lockar fram (Deterding et al., 2011; Zhang et al., 2014; 

Löwgren, 2002). En spelifiering av dejtandet tycks äga rum i själva urvalsprocessen. Man matchar med fler 

personer än man skulle möta utan Tinder. För många nästan som en tävling; ibland om att få flest matchningar, 

ibland om att samla personer med högst “kvalitet” och bäst egenskaper. Matchningarna blir som samlarkort, bäst 

är en stor samling med många värdefulla och sällsynta kort. En match behöver inte betyda något särskilt eller att 

man faktiskt vill träffas, men samtidigt är det underförstått hos användarna att ett intressant samtal plötsligt kan 

äga rum, vilket i sin tur kan leda till ett fysiskt möte. Då upplevs Tinder inte längre som ett spel utan som ett reellt 

och seriöst medium för möte mellan två individer. 

Några informanter upplever också stress över att hålla igång flera chattar eller att ständigt behöva svara 

främlingar. De menar att det är nog så krävande att upprätthålla sociala kontakter de redan har. En informant 

uppger att det är svårt att sätta en gräns hur man själv vill använda Tinder och menar att det är lätt att plocka upp 

Tinder när man inte har något att göra på tunnelbanan, fast man egentligen kanske inte är så intresserad. 

Sammanfattningsvis uppger informanterna att det är skönt att man visar ett initialt ömsesidigt intresse innan 

kommunikation kan inledas på Tinder. Konceptet upplevs av informanterna i olika grad som ytligt, något som 

anses vara både positivt och negativt. Vidare finns flera likheter till spel i Tinder både vad gäller utformning och 

användarnas beteende.Vissa informanter talar om att konsumera personers utseenden eller att konsumera 

bekräftelse. Vi kommer i diskussionsdelen återkomma till konsumtionsaspekten av Tinder. 

7.4 Tinder och könsnormer
Många kvinnliga informanter som söker män upplever att de oftast får en match med alla de säger ja till. Victoria 

(söker män) från fokusgrupp tre försöker förklara detta genom att peka på att heterosexuella män är mindre kräsna 

än heterosexuella kvinnor: 

”Det känns som att det är många som är så himla okräsna av just heterosnubbar” 
(Victoria 27 år)

15Strauss, Niel. (2005). The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists. ReganBooks.

16http://paradisehotel.tv3.se/ 
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Det finns en generell bild bland informanterna att heterosexuella män trycker ja på nästan alla profilkort medan 

tjejer tenderar att vara mer selektiva i sina val kring vem man ska matcha och prata med. Några informanter 

menar att heterosexuella män trycker ja för att de inte vill gå miste om en match. Karin, 22 år säger att hennes 

manliga heterosexuella studiekamrat motiverat sitt beslut att tacka ja till alla kvinnor med: ”Ja, men man vill väl 

knulla”. Informanternas åsikter kring detta styrks av tidigare forskning som gjorts om Tinder som visar på stora 

skillnader i hur många matchningar heterosexuella kvinnor respektive män får (Seefeldt, 2014). Skillnader mellan 

könen styrks även av vår enkätundersökning som visar att 17% (16/94) av de kvinnor som söker män upplever att 

de själva oftast inleder en konversation, medan 55% (30/55) män som söker kvinnor upplever att de själva är den 

som skriver först. Något som bekräftar tidigare forskning om att män förväntas vara inledande i initiering av 

heterosexuella relationer (O'Sullivan & Byers, 1992).  

Philip (söker kvinnor) från fokusgrupp två berättar om sin heterosexuella killkompis och hur han använder Tinder 

genom att säga: 

”Vi är helt olika för jag säger nej till typ alla medan han typ säger ja till alla och chattar med alla - han 
är verkligen på /…/ Jag kan verkligen se det att många killar är så och går med den inställningen” 

(Philip 22 år) 

En enkätsvarande jämför Tinder med hur män och kvinnor uppför sig ute på krogen med att säga: 

“Tjejer tenderar att vara mer selektiva i sitt val av vem man ska prata med och så vidare”
(Linda 22 år)

Dessa båda citat belyser upplevelserna att killar oftare trycker ja och kontaktar fler personer, medan tjejer tenderar 

att vara mer selektiva i vem de kontaktar. Ett annat exempel som illustrerar detta fenomen är när David från 

fokusgrupp ett berättar om gif-bilden där en robothand gillar alla profiler som dyker upp:

”Det var heterokillarna på jobbet som visade den. Då var jag så himla trött på dem så jag blev 
provocerad när jag såg den. De satt ju och gjorde så hela tiden också /…/ De vill ligga och för de vill 
säga nej till såna de tycker är fula”

(David 30 år)

Som motvikt till den negativa inställningen till heterosexuella män har en informant hört talas om en 

heterosexuell man som på applikationen fått skamlösa sexuella förslag av kvinnor och blivit ledsen. Vidare skrev 

en enkätsvarande följande:

 “Jag vill vara en munk istället. Kvinnorna behandlade mig som en handelsvara” 
                   (Fritextsvar från enkät, översatt från engelska. Man söker kvinnor, 36-40 år)
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Linda från fokusgrupp två tar upp sin sina tankar kring könsnormer och Tinder:

 
”Ja men så att mitt liv präglas av att jag känner mig hotad av män /…/ Ja men alltså, jag vet inte, att de 
ska, du vet, göra, gå på för fort eller såhär sätta mig i obekväma situationer och sånt där” 

(Linda 22 år)

Hon menar därefter att Tinder gör det lättare för henne att inleda samtal med män. En man som skulle komma 

fram till henne på krogen skulle hon genast avfärda på grund av att hon inte känner sig trygg i situationen, medan 

hon på Tinder skulle ge samma man en chans och inleda en dialog. Detta eftersom Tinder ger henne kontroll över 

situationen i och med att hon när som helst tryggt kan avsluta ett pågående samtal. Om en person därefter visar 

sig vara “lugn och pålitlig” har hon inga problem att träffa personen fysiskt. Tinder tycks ibland motverka de 

mekanismer som gör att kvinnor känner sig hotade av närmanden på internet (Forsgren & Sandberg, 2009). Detta 

illustreras också av en person i enkätundersökningen som svarade på varför hon föredrar Tinder framför andra 

dejtingtjänster genom att skriva:

 “Eftersom man bara kan chatta med folk om båda gillat varandras profiler = inte behöva bli 
trakasserad som tjej (som på badoo)” 

           (Fritextsvar från enkät, kvinna söker män, 21-25 år)

Detta svar kan också ses som en förklaring till varför -som vi tidigare nämt- matchfunktionen med dess inbyggda 

krav på ömsesidigt gillande innan kommunikation är uppskattad av informanterna.

Amina som söker både män och kvinnor pekar på ytterligare könsskillnader och upplever att konversationerna 

man har med kvinnor ofta leder till vänskapliga relationer, och säger:

 ”De jag har chattat med har typ oftast varit såhär ja men det är inte ens raggigt. /…/ Det är såhär 
vänskapligt till skillnad från när man pratar med snubbar”

(Amina 22 år) 

Viktoria jämför detta med att prata med män och menar på att det finns en skillnad i konversationstypen:

 “Men det känns ju som att det bara speglar hur samhället ser ut i övrigt liksom: Man kan inte ha 
killkompisar som straight tjej”           

(Viktoria 27 år)

Båda dessa citat visar på att normer om vilken typ av samtal och relationer män och kvinnor bör ha med varandra 

följer med Tinder, främst genom det sätt användarna beter sig på mot varandra i applikationen. Tinder speglar 

samhällets rådande könsnormer om exempelvis att män förväntas inleda romantiska relationer. Själva kontexten 

för användandet tycks vara det som skapar normerna, samt de kulturella representationer (Lundmark & Jonsson, 

2014) som de enskilda profilerna ger uttryck för. Samtidigt verkar Tinder för många fungera som en plattform att 

tryggt göra närmanden man annars inte skulle ha gjort på grund av samma normer. Karin menar till exempel att 
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Tinder hjälpt henne att lätt ta kontakt med likasinnade bi- och homokvinnor, medan Linda menar att hon kan 

kontakta män i en icke hotfull situation. Själva teknologin och interaktiviteten (Lundmark & Jonsson, 2014) 

upplevs av informanterna som neutral kopplat till könsnormer.  

7.5 Tinder och självrepresentation 

Normer och i synnerhet könsnormer tycks även påverka begreppet självrepresentation. Exempelvis är Viktoria 

från fokusgrupp tre rädd att den hon skall träffa fysiskt kommer att bli besviken eftersom hon är mycket selektiv i 

de foton på sig själv hon väljer att dela med sig av. Hon uttrycker sig på följande sätt:

 ”Jag tar 20 bilder och sen tar jag ju den som är snyggast"           
(Viktoria 27 år)

  
Detta kan kopplas till teorin om “ideal-jaget”, och viljan att framställa sig som den person man önskar att man är 

(Ellison et al. 2006). Viktoria upplever också att männen inte anstränger sig lika mycket med sina bilder och 

säger:

 “Han har inga jävla filter på sina bilder som han skickar till mig”
(Viktoria 27 år) 

Flera informanter nämner att det är vanligt förekommande att heterosexuella män skriver ut sin längd på sin 

profil. Många informanter tycker dock att längd och vikt är irrelevant fakta att skriva ut. Therese från fokusgrupp 

två säger exempelvis : 

“Om någon brukar skriva sin längd på 'om' då brukar jag känna: Hejdå, ditt ytliga jävla fuck”
         (Therese 22 år)

Informanterna nämner också att killar ofta brukar fråga dem hur långa de är, och Linda från fokusgrupp två säger:

“Det antyder om en så här dålig killtyp”. 
 (Linda 22 år) 

Therese kommenterar detta med: 

“Då känner man sig verkligen som ett stycke kött” 
(Therese, 22 år).

Forskning har visat att just längden är något som killar oftare ljuger om på dejtingtjänster (Ellison et al., 2006). 

Detta i kombination med informanternas uttalanden tycks visa att inskriven information om längd ibland tolkas 

till att säga något mer om personen än just hur lång denne är. Detta är även intressant kopplat till det faktum att 

det flesta informanterna ställde sig positivt eller accepterande till ytligheten på Tinder, i detta fall underförstått 
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ytligheten i form av bedömandet av andras profilbilder. Ytlighet i form av att uttalat skriva ut längd eller vikt ses 

som mycket mer negativt, något som eventuellt kan förklaras av att Tinders affordans inte inbjuder till detta 

beteende. Ingenstans i applikationen finns ett fält som påbjuder att skriva in längd eller vikt. Genom att skriva in 

längd eller vikt på fritexten bryter användare på så sätt mot en norm inbyggd i applikationen. Att aktivt bryta mot 

denna norm innebär att andra användare läser in att personen vill något med att delge just denna information. 

Detta kan jämföras med att informanterna upplevde personer utan profilbild som obehagliga och genast svepte 

bort dem utan att ta hänsyn till annan profilinformation. I detta fall är applikationens inbyggda norm att man skall 

ha profilbild och genom att bryta mot denna upplever andra användare att man aktivt kommunicerar något. 

Genom att profilbilderna tar så stor visuell plats tar de också stor plats i bedömningen av potentiella partners. 

Detta visar att utformningen av applikationen påverkar vilka parametrar som anses viktiga vid bedömning av 

potentiella partners.

Då Tinder-profilen – och därigenom självrepresentationen – till stora delar skapas genom att hämta information 

från Facebook blir denna koppling viktig för att förstå hur informanterna upplever profiler och självrepresentation 

på Tinder. Informanterna i fokusgruppen tror att man undviker att bli utsatt för ”olämpliga” bilder så som 

nakenbilder genom att Tinder är kopplat till Facebook. Vidare menar de att Facebook har så starka censurregler så 

att Tinder kan förlita sig på dessa. Dock upplevs det av några informanter som begränsande att bara få välja 

Facebook-bilder, eftersom bilderna där inte alltid är de mest uppdaterade. Några informanter har laddat upp bilder 

på Facebook bara för att få uppdaterade bilder på Tinder. En informant tycker sig se att personer byter profilbild 

på Facebook oftare i och med att de börjat använda Tinder och dessutom till snyggare bilder. Några informanter 

saknar en koppling till den sociala bildapplikationen Instagram, då mer aktuella bilder ofta finns där.

Informanterna är medvetna om att de lämnar ut mycket av sig själva på Facebook och att detta kan vara ett 

integritetsproblem. Trots en medvetenhet om detta väljer de att använda tjänster kopplade till Facebook. 

Angående detta kommenterar Linda från fokusgrupp två följande:

"Det är redan förlorat. Kampen är förlorad”
(Linda, 22 år)

Dessutom upplever informanterna att fördelarna med kopplingen till Facebook är övervägande, exempelvis 

genom att det är enkelt och går fort att skapa ett konto på Tinder via Facebook, samt att Tinder-profilerna 

därigenom blir trovärdiga och koncist kan säga något om en person. En svarande från enkätundersökningen 

påpekar detta genom att skriva följande:

“Eftersom Tinder är direkt kopplad till Facebook kan man tro att appen är mer "verklig" än andra, och 
på så sätt mer socialt accepterad”

     (Fritextsvar från enkät, icke-binär söker man, 21-25 år)
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Några informanter upplever att ett innehav av många och uppdaterade intressen i form av “gillningar” på 

Facebook fungerar som ett relevant verktyg för att matcha med personer på Tinder. En person tycker dock att det 

är irriterande att Tinder är kopplat till Facebook. Denne vill kunna representera sig på olika sätt inför en potentiell 

partner, jämfört med sina Facebook-vänner. Personen tror dock att det är just därför Tinder är kopplat till 

Facebook - att man blir mer “riktig” och att det därigenom blir relativt seriöst. Dessa upplevelser stämmer väl 

överens med teorier om “det digitala köttet” (Potts, 2013) samt teorier om representation på dejtingtjänster (Toch 

& Levi, 2013). Det vill säga att informationen om oss själva vi samlat på exempelvis Facebook upplevs så 

trovärdig att den även ger trovärdighet åt självrepresentation på andra tjänster. 

Ett sätt att vidga presentationen av sig själv är den nyare funktionen “moments”. Användare har genom denna 

funktion möjlighet att skicka bilder som ytterligare skulle bidra till att framställa denne som intressant. En stor 

majoritet av informanterna upplever dock moments som överflödiga och tråkiga, främst på grund av att andra 

användare skickar tråkiga/irrelevanta moments. Skickar någon person för många moments kan det hända att 

informanterna tar bort denne. Några personer har själva skickat ett moment en enstaka gång. Informanterna 

uppger att man har andra sociala medier så som Instagram, Facebook och framför allt Snapchat (applikation där 

man kan skicka bilder, vilka vid öppning försvinner inom ett tidintervall på max 15 sekunder) för att fylla det 

syfte som moments har. Några informanter har dock förståelse för varför moments finns på Tinder och anser att 

det ibland kan fungera som en inledning eller anledning att starta ett samtal med någon man matchat med samt 

som ett sätt att undvika spridning av “olämpliga bilder”. Några informanter menar att momentfunktionalitet 

endast är intressant om man redan känner personen. Majoriteten av informanterna tycker att det är skönt att 

momens endast sparas i 24h men går ändå igenom de moments de får, vilket tycks antyda att moments fungerar 

som ett sätt att ytterligare få ett grepp om vem någon är. 

Sammanfattningsvis upplever informanterna att profilkorten ger en överblick av vem en person ”är”, något som 

bidrar till att man snabbt kan fatta beslut om att tacka ja till en person eller inte. Det är individuellt vilka och 

vilken typ av egenskaper olika personer föredrar, men generellt kan sägas att profilbilderna är det viktigaste. 

Exempelvis svarade 98% (240/244) att profilbilderna var viktigast vid beslut att gilla en profil (flervalsfråga: max 

tre alternativ möjliga, se bilaga 2 för övriga svar). Vidare påverkar Tinders utformning delvis vilka aspekter 

personer ser som viktiga vid ”gillning”. I denna utformning spelar kopplingen till Facebook en stor roll då nästan 

all profildata hämtas därifrån. Denna koppling är också något som ökat tilliten att Tinder-anvädare är den de utger 

sig för att vara. 
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7.6 Att träffas fysiskt via Tinder
Slutligen skall nämnas att vi samlat in informanternas anekdoter om hur de gått från matchning till att träffat en 

person fysiskt. Här finns mycket intressant att studera och analysera, men vi väljer att inte gå in djupare på detta 

ämne då vi skulle övergå till sociologisk forskning vilket inte är syftet med denna undersökning. Intressant att 

notera är dock att alla utom en fokusgruppsdeltagare, samt 71% (174/244) av de enkätsvarande uppgett att de 

träffat minst en person via Tinder. Dessa siffror korrelerar med den amerikanska undersökning som visar att 66% 

av de som nätdejtat träffat någon fysiskt (Smith et al, 2013). Applikationen Tinder fyller alltså sitt uttalade syfte 

att få människor att mötas. 

8. Diskussion

I denna del vill vi utgå från fynden i resultat och analysdelen och sätta in Tinder i ett mer konceptuellt 

sammanhang genom att utveckla områden som vi anat tidigare i uppsatssen främst kring normer, spelifiering och 

marknadsmetaforer. Detta för att djupare förstå hur synen på nätdejting och potentiella partners påverkas av 

Tinders interaktionsmekanismer. Vi kommer även att göra jämförelser med Tinder och dess konkurrerande 

tjänster för att svara ytterligare på forskningsfrågan om hur Tinder skiljer sig från andra dejtingtjänster. 

Genom vår studie har vi kunnat se att en anledning till Tinders popularitet kan vara hur applikationen skiljer sig i 

kommunikationen med användaren. Konkurrenten HotOrNot väljer exempelvis att marknadsföra sig med 

sloganen "Gå med. Bli sedd. Få fans!"17 och antyder med sitt namn - HotOrNot (Het eller inte) på en direkt ytlig 

inställning. Informanterna uppgav att detta fick applikationen att framstå som barnslig och utelämnande. 

Informanterna var medvetna om det ytliga konceptet med Tinder, men uttryckte att anledningen till att man 

tackade ja eller nej till någon på Tinder inte uteslutande handlar om en person är het eller ful utan snarare en 

helhetsbild om vem man är. Många dejtingtjänster som exempelvis SpeedFlirt18 har bilder smala kvinnor och 

muskulösa män i dyra kläder som trånar efter varandra. Detta utesluter både personer med annan sexuell 

läggning, kroppstyp eller samhällsklass. Bilderna återspeglar helt enkelt verkligheten för en minoritet. Varför 

skulle då en majoritet av populationen använda dessa applikationer? Tjänster som inte förstärker det unga vita 

heterosexuella idealet har ofta istället ett tilltal och formspråk som enligt informanterna är inriktat på en äldre 

målgrupp, exempelvis e-darling19 och match.com20. Tinder håller däremot enligt informanterna en neutral ton i 

både grafik och skriven kommunikation.

17http://www.hotornot.com/sv hämtat 2014-12-27

18  http://dejting.speedflirt.com/ (skärmdump under stimulusmaterial, bilaga 3)

19  http://www.edarling.se/ (skärmdump under stimulusmaterial, bilaga 3)

20  http://se.match.com/ (skärmdump under stimulusmaterial, bilaga 3)
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Ett syfte med vår undersökning var att undersöka hur utformningen och användandet av Tinder har påverkat 

normer kring nätdejting bland unga vuxna. Vi kan med utgångspunkt i vår analys av enkätsvaren och 

fokusgrupperna se en tydlig skillnad hur män och kvinnor upplever sitt användande av Tinder. Heterosexuella 

män har en större tendens att gilla fler profiler och förväntas vara den initiativtagande till samtal. Detta är något 

som tidigare forskning (Seefeldt, 2014) påvisat och vår forskning nu kan styrka. Vi lever i ett samhälle fyllt av 

könsnormer (Gemzöe, 2014) och genom Tinders väldigt enkla och avskalade utformning blir dessa könsnormer 

extra tydliga. Tinder i sig verkar inte skapa könskodat beteende, men fungerar som en förstärkare. Samtidigt 

fungerar Tinder för vissa som ett medium delvis skyddat från samhällets normer. I detta fall är det inbyggda 

mekanismer i Tinder som bidrar, så som möjligheten att stänga ner chattar, blockera personer sam en form av 

diskretion. Man kan se det som att användarna själva skapar de könsnormer som förekommer på Tinder då appens 

affordans inte direkt inbjuder till könskodat beteende förutom de binära könen. Tinder tål således en normkritisk 

analys avseende könsnormer i teknologi och interaktivitet enligt Lundmarks och Jonssons analysmodell 

(Lundmark & Jonsson, 2014). En stor del av Tinders neutralitet gentemot normer kan bero på att applikationen 

grafiskt och funktionsmässigt skalat av allt överflödigt, så som klassiska menyer och omfattande information om 

användaren - element med normkodat innehåll faller då till stor del bort. Tinder kan därför också ses som 

ytterligare ett exempel inom tanketraditionen om funktionell minimalism (Michailidou et al., 2008; Tuch et al., 

2009; Löwgren, 2002), varför många av Tinders designbeslut troligtvis går att förklara utefter designkvalitéer för 

funktionell minimalism, elegans och effektivitet. Givetvis innehåller Tinders utformning fortfarande en mängd 

normer, men då normer som inte innefattar ett tydligt maktperspektiv, exempelvis att ett rött kryss i vår kultur 

betyder ”Nej”.  

I vår undersökning har vi  också kommit fram till att det finns detaljer i Tinders utformning som uttalat påminner 

om spel, exempelvis knappen i iOS-versionen av appen “Fortsätt spela” samt det faktum att profiler presenteras i 

form av spelkort i en hög. Den verkligt intressanta likheten mellan Tinder och speldesign är dock informanternas 

upplevelse av i interaktionen med Tinder. Exempelvis att informanter uppger att de blir beroende, hamnar i ett 

flow eller börjar samla på matchningar. 

Vi tycker oss även se ännu fler likheter till spel i den av informanterna inte så uppskattade konkurrenten 

HotOrNot. Som exempel innehar HotOrNot funktioner som visar hur "populär" en profil är, rankad efter hur 

många som har gillat profilen. Dessutom kan man inom applikationer få så kallade "Awards", Priser, för 

exempelvis "Veckans kräsnaste person". Det verkar som att Tinder funnit en balans genom att inkludera en del 

designprinciper från spel, men inte allt för många så att applikationen uppfattas oseriös eller barnslig, vilket tycks 

vara fallet med HotOrNot. 
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I den engelska iOS-versionen av Tinder visas på matchningsrutan en knapp som säger "Keep Playing" (se Figur 

2), motsvarande ”Fortsätt spela” på den svenska versionen. Detta antyder att grundarna av Tinder ser denna 

interaktion som ett spelelement. Något som däremot är intressant är att knappen för "Keep Playing" skiljer sig 

från operativsystemen, då Android-versionen istället skriver ut "Keep Swiping", respektive ”Fortsätt svepa” (se 

bilaga 3, stimulusmaterial 1). Detta tyder alltså på att det inom Tinders företagsorganisation kan råda olika 

meningar om i vilken utsträckning Tinders interaktion innehar spelelement, samt hur olika stor vikt som läggs på 

svepfunktionaliteten. 

Vidare är det intressant att användarna i vår undersökning upplever en hög säkerhet i Tinder och kopplingen till 

Facebook. Medan den rent tekniska säkerheten i Tinders egen API och databashantering enligt tidigare forskning 

(Dreijer etal. 2014; Claassen et al. 2013) innehåller en del brister, något som en icke insatt användare aldrig 

kommer att upptäcka. Den säkerhet som informanterna talar om verkar vara säkerheten att personer på Tinder är 

vem de utger sig för att vara. Säkerhet avseende personlig integritet är något som informanterna förvisso kan 

reflektera över, men sedan avfärdar med en axelryckning “kampen är redan förlorad”.

I enkätsvaren och fokusgrupperna fann vi också att informanterna uttalade sig om dejting med 

marknadsekonomiska uttryck, exempelvis “Konsumera utseenden” eller “konsumera bekräftelse”. En 

enkätsvarande uppgav att applikationen fick denne att känna sig som “en handelsvara”. Det är därför intressant att 

sätta in Tinder i en kapitalistisk förklaringsmodell: Påverkar mekanismerna om utbud och efterfrågan synen på 

potentiella partners? Tidigare forskning som gjort om detta har visat på fem marknadsekonomiska teman som 

återfinns inom nätdejting: Bedöma andras marknadsvärde, bedöma sitt eget marknadsvärde, söka efter perfekta 

egenskaper, maximera inventariet och kalibrera sin egen selektivitet (Heino et al., 2010). Det första temat är 

mycket tydligt i Tinders användarinteraktion. Användaren bedömer vid varje profilkort snabbt den andres 

“marknadsvärde” genom att bekräfta eller avfärda motparten. Detta beslut grundas i sin tur på två andra teman, 

upplevelsen av sitt eget “marknadsvärde”, samt antalet “perfekta egenskaper” som den andre uppvisar genom sin 

profil exempelvis i form av bilder, gemensamma intressen och vänner. Även beteendet att “maximera inventariet” 

går att finna i Tinder. Informanterna uppger att de vill samla så många matches som möjligt, eller få ett dussin 

matchest först, för att sedan avgöra vem de vill prata med. Vi ser i teorin om att “maximera inventariet” stora 

likheter med spelteoriernas förklaringar till samlarbeteenden. 

Att kalibrera sin egen selektivitet innebär att man är mindre kräsen om man upplever att man själv tillskansat sig 

ett negativt attribut (ett exempel som nämns är övervikt). Detta kan eventuellt förklara informanternas 

upplevelser, samt tidigare forskning (Seefeldt, 2014), att många heterosexuella killar trycker ja på nästan alla 

profilkort. I detta fall är egenskapen “heterosexuell kille” negativt kodad då man klumpas ihop med en stor 
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mängd personer som upplevs lika och därmed utsätts för hård konkurrens. Genom att minska sin selektivitet ökar 

möjligheten för fler matchningar. 

I vår studie av Tinder har vi också kommit fram till resultat och hittat teorier som ytterligare fördjupar den 

marknadsekonomiska förklaringsmodell för nätdejting som Heino med flera (2011) tagit fram. Främst i form av 

likheter till E-handelssystem där representationen av jaget hanteras som en handelsvara - genom den vi utger oss 

att vara blir vi en vara. 

Teorin om det digitala köttet menar att vi på tjänster som Facebook och Google samlat så mycket information om 

oss själva att de kan uppfattas som en digital representation av jaget (Potts, 2013). Detta digitala jag använder vi 

sedan för att representera oss på andra delar av Internet, exempelvis på Tinder.  Facebook har använt vårt digitala 

kött för att anpassa reklam och säljer även information om oss (Cohen, 2008), så att vi själva på så sätt är nutidens 

handelsvara. Tinder använder i sin tur vårt digitala kött för att presentera oss för andra digitala kött som passar oss 

bäst. E-handeln använder sig av rekommendationsfunktioner som visar kunderna varor som de baserat på tidigare 

beteende- och konsumtionsmönster antagligen gillar. Forskning visar att dessa funktioner har en direkt inverkan 

på att vi konsumerar mer (Schafer, 2001). Enligt intervjuer med Tinders grundare använder Tinder liknande och 

väl hemlighållna logaritmer för att kunna ge användarna förslag på personer som bättre passar deras preferenser 

(Björkman, 2014, Grigoriadis, 2014). En möjlig slutsats är alltså att vi matchar med fler personer eftersom vi i 

större grad får individer presenterade som Tinder utefter vårt tidigare beteendemönster tror att vi kommer gilla. 

Digitala kött matchas för att fysiska kött skall mötas. Det hela låter avhumaniserat och korrelerar med 

marknadsmetaforer kring dejting så som ”köttmarknaden” och informanternas uttalanden om att känna sig som ett 

stycke kött. Samtidigt bygger Tinder på en av de mänskligaste grundinstinkterna: Att möta någon annan. 

Informanterna i fokusgrupperna har teorier om hur detta går ihop. Många informanter upplever att potentiella 

partners på Tinder stundtals liknar en vara, något man sliter och slänger och något som ständigt kan uppdateras. 

Vissa informanter uttrycker det som att man konsumerar bekräftelsen av matchningar snarare än verkliga 

personer. Samtidigt menar informanterna att Tinder kan bidra till möten som skapar relationer utanför Tinder. Då 

upphör de potentiellt marknadsekonomiska eller spelliknande mekanismer som Tinder medför och istället börjar 

de sociala mekanismer som annars verkar när två individer möts. 

Det Tinder främst har lyckats med är att skapa en mötesplats som är likvärdig de fysiska mötesplatser som 

tidigare funnits i mänsklighetens historia. Nyckeln till detta är en interaktionsdesign genomgående byggd kring 

swipe-funktionen. Interaktion och utformning är såpass neutral och kraftfull att själva programvaran hamnar i 

bakgrunden och fokus istället ligger på att introduceras, sålla och matcha personer vi upplever som “äkta” - precis 

som vid andra sociala tillställningar. Detta kan liknas vid bankärenden som utförs via internet istället för att 
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utföras på en fysisk bank, eller shopping som görs online istället för att gå ut till fysiska butiker. Bankärenden och 

shopping går snabbare och effektivare via internet, och så har också dejtingprocesen blivit snabbare i och med att 

den blivit digital.

Nätdejting har förvisso funnits ett tiotal år, men har inte riktigt lyckats uppnå samma självklara status som 

internetbanker och internetshopping. Detta kanske för att nätdejting tidigare har upplevts artificiell av många och 

därför ej integrerad i ett dagligt socialt beteendemönster. Tidigare dejtingtjänster verkar inte ha lyckats skapa 

samma ekvivalens gentemot fysiska mötesplatser som Tinder. 

Tinder har däremot förmodat att mänskliga möten, fysiska som digitala, ofta bygger på första intryck. Tinder har 

sedan använt det faktum att vårt jag finns representerat på Facebook samtidigt som vårt fysiska jag finns 

tillgängligt geografiskt genom smart-telefoners lokaliseringstjänst. Detta har sedan sammanförts i ett kraftfullt 

och elegant utförande. Det digitala och fysiska förs samman med enkelheten som princip. Lika enkelt som ett 

ögonkast på krogen. Tinder blir genom detta likvärdig en fysisk mötesplats för dejting, samtidigt som 

applikationen tillför nya aspekter till dejtandet i och med sin digitala form, exempelvis snabbhet, 

marknadsprinciper och spelifiering.  

Under genomförandet av denna undersökning har vi sett hur flera konkurrerande nätdejtingtjänster så som 

HotOrNot, Speedflirt och OkCupid implementerat funktionalitet liknande Tinders. Detta tyder på att Tinder är den 

första tjänsten i ett paradigmskifte där nätdejting går ut på snabb svep-baserad ”ja-eller-nej-funktionalitet”.  

8.1 Vidare forskning 
Spelifiering är något vi tycker oss se i fler tjänster än Tinder vilket medför att vidare undersökning av spelifiering 

i allmänhet och människor som “samlarkort” i synnerhet skulle vara intressant - detta kopplat till begrepp som 

“likes” och “followers”. Då vi inte har tillgång till Tinders algoritmer avseende rekommendationer är det svårt att 

uttala sig exakt i frågan om likheter till e-handlestjänster och människan som vara. Vidare forskning med tillgång 

till Tinders tekniska specifikationer skulle därför vara intressant. Även andra normer än könsnormer kan tänkas 

bli förstärkta eller förändrade i Tinder, men detta är något vår undersökning ej berört, varför vidare forskning om 

normer i Tinder skulle vara relevant. En enkätsvarande skrev exempelvis “Slutade med Tinder för jag blev typ 

rasist av att klicka runt”. Vi har inte inkluderat denna enstaka åsikt i resultatdelen, men det skulle vara intressant 

att fördjupa hur informanten egentligen menar samt om detta är en mer allmän uppfattning.Vidare forskning om 

sociala aspekter, själva mötestillfällena samt vad de leder till skulle också vara intressant att studera utanför ramen 

för medieteknik. 
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9. Slutsats

Slutligen vill vi sammanfatta undersökningens huvudfynd:

• Det finns flera likheter med spel i Tinder både vad gäller utformning och användarnas beteende. Något 

som förklaras av olika teorier tillhörande spelifiering (Deterding et al., 2011).

• Tinders avskalade interaktionsdesign tydliggör rådande könsnormer (Gemzöe, 2014) i samhället, 

samtidigt som Tinder för vissa fungerar som ett medium delvis skyddat från dessa normer.

• De marknadsekonomiska liknelser som tidigare gjorts om relationer och dejting  (Heino et al., 2010) 

tydliggörs och förstärks genom Tinders interaktionsdesign. 

• Tinder har öppnat upp för en ny målgrupp inom internetdejting och upplevs ”avslappnat”, likställt andra 

sociala medier. 

• Tinder kan anses ha skapat en mötesplats för dejting som är likvärdig tidigare fysiska mötesplatser i 

mänsklighetens historia. Tinder leder i hög grad också till att personer träffas fysiskt.

• Att Tinder hämtar personinformation från Facebook bidrar till en ökad tillit för profilerna på Tinder, något 

som styrker tidigare forskning (Pots, 2013;Toch & Levi, 2013).

• Tinders swipe-centrerade interaktionssdesign har skapat en standard som verkar påverka framtidens 

dejtingtjänster och användarbeteenden.
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11. Bilagor
11.1 Bilaga 1: Enkätfrågor
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11.2 Bilaga 2: Svar från enkätundersökning
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11.3 Bilaga 3: Stimulusmaterial och fokusgruppsfrågor

Stimulusmaterial 1: Bild på “It´s a match” från iOs och Android:
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Stimulusmaterial 2: Bilder på moments. Bilderna visades ocensurerade för informanterna. Av integritets- och 

upphovsrättsliga själ har vi censurerat namn och ansikten.

     

   

Stimulusmaterial 3: Visa animation av robothand som trycker ja på alla x

Länk till animationen: http://giphy.com/gifs/5xtDarxmzvkAJs1qEqk/html5

Hämtat: 2012-12-05

Stimulusmaterial 4: Utvalda citat från enkätundersökningen

“Trots att Tinder är skoj så är det väldigt tydligt att det finns en “marknad”. Slit och släng. Det kan alltid 
“dyka upp någon bättre” som om det handlar om varor. Det blir så marknadsekonomiskt ”

“(jag slutade) för att det kändes som att man konsumerade folks utseenden och bara avfärdade på löpande 
band/blev avfärdad i lika hög grad antar jag” 

“..Det är trist att så stort fokus i appen ligger på att hitta nya matchningar istället för att hålla igång de man 
redan har”

“den är kopplad till facebook så man slipper facebook-stalka en person man är intresserad av och jag gillar 
att de har gjort att appen kan hantera stora mängder människor under en kort tid, precis som allt annat i 
detta tidspressade kapitalistiska samhälle haha.” (översatt från engelska)

“jag vill vara en munk istället. kvinnorna behandlade mig som en handelsvara” (översatt från engelska)
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Stimulusmaterial 5: Bild på Androids bilduppladdningsfunktion

   

Stimulusmaterial 6: Bild på person med gemensamma vänner och gemensamma intressen
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Stimulusmaterial 7: Skärmavbildningar på hemsidorna för dateingtjänsterna Tinder, Match.com, Badoo 

Speedflirt och Grindr 

   
Tinders förstasida. Hämtat: 2014-12-04.

   
eDarlings förstasida. Hämtat: 2014-12-04.
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Match.com:s förstasida. Hämtat: 2014-12-04.

Speedflirt förstasida. Hämtat: 2014-12-04.

65(68)



  
Grindr:s förstasida. Hämtat: 2014-12-04.

  
Badoo:s förstasida. Hämtat: 2014-12-04.
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Facemash förstasida. Hämtat: 2014-12-05.

HotOrNot:s förstasida.Hämtat: 2014-12-05. Av integritet och upphovsrättsliga skäl är bilder censurerade.
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Sida för bläddring på HotOrNot. Av integritets och upphovsrättsliga skäl är bilderna censurerade. 

Hämtat: 2014-12-05.

Kasserat stimulusmaterial från fokusgrupp 1

 

68(68)


	Abstract
	Keywords
	Referat
	Nyckelord
	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställning
	3. Avgränsningar
	4. Bakgrund
	4.1 Nätdejtingtjänster
	4.2 Tinder
	4.3 Tidigare studier om Tinder

	5. Teori och tidigare forskning
	5.1 Användarupplevelse (User Experience, UX)
	5.2 Affordans (affordance)
	5.3 Designkvalitéer
	5.4 Självrepresentation på dejtingtjänster
	5.5 Marknadsmetaforer vid nätdejting

	6. Metod
	6.1 Enkät
	6.2 Fokusgruppsintervjuer
	6.3 Analysmetod
	6.4 Metodkritik

	7. Resultat och analys
	7.1 Tinder – en ny form av nätdejting
	7.2 Tinders design och interaktion
	7.3 Tinders användarupplevelse och spelifiering
	7.4 Tinder och könsnormer
	7.5 Tinder och självrepresentation
	7.6 Att träffas fysiskt via Tinder

	8. Diskussion
	8.1 Vidare forskning

	9. Slutsats
	
	10. Referenser
	10.1 Vetenskapliga skrifter
	10.2 Populärkulturella tidningsartiklar
	10.3 Övriga digitala källor

	11. Bilagor
	11.1 Bilaga 1: Enkätfrågor
	11.2 Bilaga 2: Svar från enkätundersökning
	11.3 Bilaga 3: Stimulusmaterial och fokusgruppsfrågor


