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Resumé 
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Målet med opgaven er, at undersøge hvordan identiteten og selvfremstillingen ser ud på to datingsi-

der, en ny nichet side; Mazily og en almen og bred; Match . Dette med udgangspunkt i smag og den 

distinktion der ligger bag konceptet hos datingsiden Mazily, der markedsfører sig som en datingside 

for "urbant kulturfolk". De nichede datingsider med fokus på interesser vokser frem, og den klare 

afgrænsning og distinktion kan ses som et resultat af den globaliserede verden og de mange valg 

individet stilles overfor i vor samtid. Undersøgelsen belyser hvordan brugerne definerer sig selv ud 

fra smag og hvordan de giver udtryk for denne i deres selvfremstilling. Udførelsen gennemføres via 

kvalitativ indholdsanalyse kompletteret af Bourdieus felt- og kapitalanalyse af et empirisk materiale 

bestående af forsider samt brugerprofiler, hvilket underbygges med interviews foretaget af Dej-

tingsverige samt Konstpretton med grundlæggeren af Mazily. Dette sammenstilles med teorier om 

vor samtid og samtidig identitetsdannelse af Giddens og Bauman. Ud fra dette fandt jeg, hvordan 

Mazily fremstår som sit eget homogene felt, hvor brugerne gør distinktion til andre ud fra et tydeligt 

fokus på kultur, og magten til at definere smagen og tilhøre feltet for de med højt kulturelt kapital. 

Ud fra denne smagsdistinktion forsøger individerne at fremstille sig som attraktive og begærlige for 

interessenter og på denne måde opnå status.  

 

 
Nøgleord: Mazily, Match, distinktion, identitet, datingside, nichet, Bourdieu, kulturelt kapital, livs-

stil, klasse 
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1. Indledning 

"Vi vill bara undvika att vara ytterligare en kryssningsbåt i dejtingdammen" (Dejtingsverige 2012) 

udtaler Olle Morin, grundlægger af Mazily i et interview og tilføjer i et andet "Man kan jämföra det 

med att gå ut på krogen. "Då väljer vi bar efter vilka som går dit eller vilken musik som spelas, men 

på nätet känns det som om alla trängs på nattklubben på Stortorget" (Åkesson, 2012). Mazily er en 

ny datingside, der falder under kategorien "nichede datingsider." Nichet internetdating er blevet et 

mere og mere almindeligt fænomen. Kontaktannoncerne er gået fra at være små anonyme rubrikker 

bagerst i avisen, til at være mere omfattende, konstruerede profiler på online datingsider.  Desuden 

starter hver fjerde parforhold i Sverige på nettet ifølge en SIFO undersøgelse fra 2009 (Nilsson, 

2012). Indenfor de sidste par år er der kommet en ny tendens med flere nichede datingsider, hvor 

udbuddet er indsnævret fra start. De nye datingsider har forskellige profiler, og nogle henvender sig 

til bønder, madentusiaster, joggere, musikinteresserede, akademikere, ældre og særligt smukke 

mennesker (Åkesson, 2012). På Mazily var sidens skabere trætte af de brede "almene" datingsider 

og startede derfor en ny datingside for særligt kulturinteresserede. De nichede datingsider vinder 

stadig større indpas i den online datingverden, og således bevæger internettet sig fra sin brede, al-

mene profil til et mere afgrænset sted, hvor det er muligt at afgrænse den gruppe mennesker, indivi-

det kommer i kontakt med. Samtidig vokser også de brede og almene datingsider som fx Match, så 

der er altså tale om en modstridig udvikling, der er interessant at undersøge. Nichet dating er en 

måde at gøre et tidligt udvalg og selektion, vi ikke har kunnet tidligere.  

I vort postmoderne samfund udsættes vi konstant for valg, og vi kommer i kontakt med en langt 

større flade end tidligere. I kraft af den mindskede afstand mellem tid og rum, er det lokale og glo-

bale blevet tæt forbundet  (Giddens 2005:101). Således foretager individet strategiske valg og fra-

valg, distinkterer,  i skabelsen af identiteten. Medierne er vigtige at studere, da de bidrager til en 

stor del af vores kultur, og vi er omgivet af medier gennem det meste af dagen. Gennem dem opnår 

vi kundskaber om sociale forhold i vores samfund, men de bidrager også til vores identitet og selv-

opfattelse (Østbye et al. 2004:63). Derfor er det således også relevant at undersøge, hvordan vi gen-

nem medier konstruerer vor identitet.  

Flere forskere og teoretikere taler desuden om, hvordan vi i det postmoderne konsumtionssamfund 

selv er blevet varer, da vi gør os selv til attraktive og begærlige produkter. Vi er både markedsførere 

for produktet, og det produkt vi forsøger at markedsføre. Pointen bliver at skabe opmærksomhed for 

at stimulere efterspørgsel og kunder til det produkt, vi selv er (Bauman, Konsumtionsliv:113f). 
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Denne teori bliver tydelig i kraft af internetdating. Her er kærligheds- og relationslivet blevet om-

formet, og den typiske "dating" er blevet erstattet af personlige profiler, hvor den kærlighedssøgen-

de gør sit for at fremstå attraktiv og som en begærlig vare, i håb om at skabe et billede, der gør han 

eller hun attraktiv og vækker tilstrækkelig interesse. Mazily er en side, hvis verdensbillede bygger 

på at have kulturen i fokus, og kan forventes at have en mere homogen brugergruppe. Match er der-

imod en langt større side med flere medlemmer og en bredere brugergruppe.  Jeg vil sammenligne 

denne nye nichede datingside og dens brugere med den bredere, og blandt de med flest brugere i 

Sverige, nemlig match.com (Dejting-Experten, 2012). Igennem undersøgelsen vil jeg undersøge og 

synliggøre om brugerprofilerne og konstruktionen af disse er et udtryk for en måde at skabe identi-

tet ud fra dispositionssystemer der har kulturelt kapital som fokus, og om brugerne gennem smag 

foretager distinktion.  

1.1 Tidligere forskning  

Der er ingen lang forskningstradition omkring emnet, da internetdating er et relativt nyt fænomen, 

dog er der de seneste år foretaget en del undersøgelser af selvfremstilling og identitet på datingsi-

der. Assessing Attractiveness in Online Dating Profiles (2008) er et studie, der handler om, hvordan 

attraktivitet fremstilles og opfattes på datingsider, hvilket kan relateres til mit studie i form af bru-

gernes måde bevidst at fremstille sig selv på. Ligeledes beskriver Andrew T. Fiore och Judith S. 

Donath i studiet Homophily in Online Dating: When Do You Like Someone Like Yourself? (2005) 

den online datingverdens muligheder for at mødes og desuden kommunikere ønsker og kriterier i 

jagten på en partner. Studiet viste, at vi på datingsider i stor udstrækning søger og vælger folk, der 

er lig os selv præcis som Mazily er et udtryk for. Vi ser altså at vi tidligere har søgt mennesker der 

er lig os selv på datingsider, forskellen er bare at Mazily allerede fra start markerer denne søgen og 

foretager allerede i medlemskabet en distinktion. Således har det ikke været muligt at finde under-

søgelser, der gransker det nye fænomen med de ekstremt nichede datingsider, der selekterer i så høj 

grad ud fra livsstil. Der er altså mangel på forskning på dette felt, hvorfor det er interessant at un-

dersøge.  
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1.2 Formål og problemstilling 

Målet med opgaven er, at undersøge hvordan identiteten og selvfremstillingen ser ud på to datingsi-

der, en ny nichet side; Mazily og en almen og bred; Match. Dette med udgangspunkt i smag og den 

distinktion der ligger bag konceptet hos datingsiden Mazily. Nye datingsider med nichet udbud 

vokser frem, og jeg vil undersøge hvordan denne distinktion kommer til udtryk i et konkret eksem-

pel, samt hvordan brugerne definerer sig selv ud fra smag, og hvordan de giver udtryk for denne i 

deres selvfremstilling. Gennem en kvalitativ indholdsanalyse, kompletteret af Bourdieus teorier om 

distinktion og hans måde at operere ud fra felt og kapital, vil jeg sammenligne datingsiden Mazily 

med Match. Dette sammenstilles med teorier om vor samtid og samtidig identitetsdannelse. Den 

overgribende problemstilling lyder: 

• Hvordan konstrueres distinktionen gennem identiteten og selvfremstillingen på den nichede 

datingside Mazily i forhold til Match, og hvordan kan dette ses som et udtryk for mere ge-

nerelle tendenser i vor samtid, hvor internettet ekspanderer og afstanden mellem tid og rum 

bliver mindre?  

1.2.1 Konkrete problemstillinger 

Problemstillingerne jeg konkret vil arbejde ud fra er: 

• Hvordan kommer distinktionen til udtryk? 

• Hvilke forskelle kan findes i brugerne på Mazily hhv. Match konstruktion af identitet? 

• Hvilke årsager i samfundet kan være medvirkende til behovet for en nichet datingside? 

 

2. Metode   

Formålet med opgaven er, at undersøge hvordan distinktionen kommer til udtryk på Mazily gennem 

brugernes identitet og selvfremstilling i sammenligning med Match, og undersøge hvordan dette 

hænger sammen med nutidige samfundstendenser. Da målet med undersøgelsen er at gå i dybden 

med teksterne, er en kvalitativ analyse mere lempelig end en kvantitativ (Østbye et. al. 2004:64). 

Det havde været interessant at foretage interviews, men ud fra problemstillingen, er en dybdegående 

analyse af teksterne og underliggende tematikker mere relevant, da det er de skjulte budskaber der 

er formålet at undersøge, snarere end brugernes egne tanker omkring datingprofilerne. Formålet for 
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den kvalitative indholdsanalyse vil være brugerprofiler, forsiderne på de respektive datingsider samt 

uddrag fra interviews med grundlæggeren af Mazily foretaget af Dejtingsverige og Konstpretton. I 

opgaven vil jeg for at kunne besvare min problemformulering arbejde med kvalitativ indholdsana-

lyse og elementer fra Bourdieus feltanalyse.  

I den kvalitative indholdsanalyse vil jeg undersøge det skjulte betydningsindhold i teksten. Dette ud 

fra ontologien om at verden er socialt konstrueret. Ontologi handler om forestillinger og antagelser 

om, hvordan verden ser ud, mens epistemologi handler om, hvordan vi tilegner os og får disse 

kundskaber (Heide et al. 2005:47f). Alle tekster bliver således noget der bærer en mening, som vi 

kan analysere og tolke for at forstå, for at finde frem til samfundets og kulturens koder (Ekström 

och Larsson 2000:14). Gennem symptomal læsning, der ser teksten som udtryk for skjulte betyd-

ninger kan man trænge dybere ned i teksten og blotlægge disse skjulte og underliggende meninger 

og betydninger. Således kan de datingsøgende i deres profiler, som producenter af budskaber, kon-

struere tekster og udtryk de ikke selv er klar over. Dette kan være alt fra normer, der opfattes som 

almengyldige, da de er så udbredte at de for de indblandede ikke fremstår som bemærkelsesværdige 

(Østbye et al. 2004:65). Ved at stille spørgsmål til teksten, lede efter tematikker og se på denotatio-

ner og konnotationer kan skjulte budskaber komme frem. Østbye et al. skriver således at semiotik-

ken kan bidrage til forståelsen af, hvad en tekst er, og hvordan mening skabes og som led i ind-

holdsanalysen være med til at afsløre skjulte betydninger i teksten (Østbye et al. 2004:66). Der 

skelnes i semantikken mellem tegnets to betydningsniveauer. Denotation handler om den umiddel-

bare, konkrete betydning mens konnotation handler om tegnets medbetydninger. Dette har Barthes 

videreudviklet og fremsat en antagelse om, at tegn kan have andre betydninger end den der synes at 

være umiddelbar. Konnotationen er kulturel i og med at den er afhængig af den kontekst den befin-

der sig i. Dette medfører således at den også kan anses for at være foranderlig (Østbye et al 

2004:68). Gennem en analyse af tegnenes konnotative medbetydninger vil det være muligt at blot-

lægge bagvedliggende meninger og på den måde belyse skjulte normer og de myter, der skabes. 

Barthes taler om myter, som noget der er et sprog ladet med betydninger, vi tager for givet. Ud fra 

visse tegn får vi altså konnotationer, der bunder i myter (Barthes 2007:202). Dette er netop relevant 

i forhold til sproget på datingprofilerne og de tilhørende forsider.    

Med udgangspunkt i tegn og skjulte betydninger vil Bourdieus teorier om felt, habitus og kapital 

samt dispositionssystemer og distinktion danne grundlag for analysen. Således ligger hovedfokus på 

Bourdieus teorier, og kompletteres af Giddens teori om identitetsdannelse og vort samfund samt 
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Baumans konsumptionsteori. Målet er at finde frem til bestemte ord, udtryk, temaer og normer der 

går igen på datingsiderne og brugernes profiler. Med teorierne som baggrund vil det være muligt at 

finde frem til mere overgribende tekstuelle temaer. Konkret for undersøgelsen bliver altså målet at 

finde frem til sammenhænge mellem datingprofilerne og samfundsnormer; hvordan profilerne kan 

ses som et udtryk for en måde at konstruere identitet og distinktion.  

2.1 Udvalg af medietekster 

Jeg har valgt at bruge Mazily som mit udgangspunkt og Match som reference. Således vil hovedfo-

kus ligge på Mazily, da dette er det nye interessante fænomen i kraft af sin nichede profil. Til un-

dersøgelsen har jeg udvalgt tekster fra de respektive datingsider. Jeg har valgt at analysere forsiden 

på Mazily såvel som Match, idet dette er det første en besøger og eventuel nyt medlem mødes af. 

Således er forsiderne også med til at sætte tonen og give udtryk for det tema og den profil datingsi-

den ønsker at fremstå med. Dette er relevant både i analysen af brugernes profiler, men også i for-

hold til de signaler datingsiden sender ud. For at finde frem til hvordan brugerne anvender sig af 

smag og distinktion og deres selvfremstilling, har jeg efter en grundig gennemgang af profilerne på 

de respektive sider udvalgt totalt 6 interessante brugerprofiler, 3 fra hver side. Der tages ikke hen-

syn til køn, da dette ikke står i fokus for det, der skal undersøges. På Match er den typiske alders-

gruppe 18-45 år (Dejting-Experten, 2012). Da brugerne på Mazily generelt ligger i aldersgruppen 

20-35 år har jeg indsnævret aldersgruppen for udvalget til 20-35 år, for at få et mere sammenligne-

ligt resultat med brugerne fra Match. For at få tilstrækkelig analysemateriale er kravet for bruger-

profilerne desuden, at de skal have skrevet noget i profilteksten, have udfyldt det meste af profilen 

og have et billede. Udvalget af brugerprofilerne er gjort forskelligt. På Mazily, der har en mindre 

brugergruppe på cirka 1600 (mazily.com), har jeg gennemsøgt omkring hundrede profiler, og fun-

det de, der påviser interessante tendenser på siden og samtidig er relevante for min undersøgelse og 

problemformulering. På Match, der er en side med omkring en halv million brugere (Dejting-

Experten, 2012), har jeg igen gennemsøgt omkring hundrede profiler, og foretaget et udvalg der er 

interessant og relevant for min undersøgelse. De overordnede krav til profilerne er de samme som 

hos Mazily. Afsluttende har jeg valgt at inddrage udtalelser og uddrag fra interviews udført af hhv. 

Dejtingsverige og Konstpretton med en af skaberne af Mazily, Olle Morin, for at belyse ideologien 

og tanken bag Mazily fra en førstehåndskilde.  
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2.1.1 Afgrænsning 

Jeg har valgt at afgrænse det empiriske materiale til at bestå af forsiderne og ikke gå dybere ind på 

hjemmesidernes funktioner og videre design, da dette ikke er nødvendigt til besvarelsen af problem-

formuleringen, ligesom det vil være for omfattende. Desuden har jeg valgt at afgrænse brugerprofi-

lerne til seks brugerprofiler, da disse er udvalgt repræsentativt og derfor afdækker nogle generelle 

tendenser på datingsiderne, og desuden er tilstrækkelige for at kunne give analysemateriale til at 

besvare problemformuleringen. Således er det muligt at gå i dybden med disse, for at kunne afdæk-

ke teksternes skjulte betydninger (Østbye et. al. 2004:64).  

Teoretisk set har jeg valgt at foretage en afgrænsning af teorien til Bourdieu og Giddens som ho-

vedfokus, da temaet gennemgående for opgaven er Bourdieus teorier om distinktion, såvel som 

Giddens syn på identitetsdannelse og konsekvenserne for individet i det senmoderne samfund. 

Bauman bidrager også med teorier om det senmoderne samfund og individets kommercialisering. I 

et større studie vil det være interessant at anvende sig af Featherstone og hans teorier om opkomsten 

af den nye klasse han kalder "kulturformidlerne."  

2.2 Metodekritik 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det for at kunne forstå og finde frem til de bagvedliggende my-

ter er vigtigt at være objektiv. I og med at verden opfattes som noget socialt konstrueret, vil det væ-

re umuligt at stille sig fuldstændig objektiv til undersøgelsesfænomenet. Desuden vil de sociale og 

nutidige normer præge forskeren, ubevidst eller bevidst, hvilket både vil have betydning i udvælgel-

se, undersøgelsesområde og tematikker. Dette er en faktor, der er umulig at undgå. I stedet taler 

Aspers om, at forståelse er en nødvendig del af forskningen. I analysen er det derfor vigtigt at sætte 

sig ind i "spillereglerne" på en datingside, gennem observationer og undersøgelse. Således kan for-

skeren opnå ansatser der lægger vægt på forståelse (Aspers 2007:27,36).  

 

3. Empirisk materiale 

3.1 Forside 

3.1.1 Mazily 
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Mazilys forside (Se bilag 1) er grafisk gennemtænkt. Forsiden er relativt sparsom og holdt i turkise 

og hvide farver, der figurerer i firkantede felter, der danner mønstre på siden. I felterne figurer tek-

sten "Mazily" og deres logo. I et andet stort felt præsenteres en introduktionstekst til Mazily med 

hovedtitlen "Let's get lost." Under introduktionsteksten er en bjælke med Facebooks logo og teksten 

"Logga in/Bli medlem," og på denne måde er datingsiden integreret med Facebook og medlemskab 

på siden forudsætter altså en Facebookprofil. Desuden forsikres brugeren i en tekst om, at Mazily 

ikke slår noget op på Facebook og brugeren således forbliver anonym. Derudover er der artistiske 

blyantstegninger af unge mennesker, der ser godt ud. Under tegninger er muligheder for at læse 

"Om Mazily,"  "Vanliga frågor," "Kontakta oss" og desuden "Behöver du övertalas?". 

3.1.2 Match 

På forsiden af Match (se bilag 2) er et stort billede af en kvinde der holder om en mand, et lykkeligt 

par i cirka trediverne. Ved siden af parret er en boks, hvor den datingsøgende nemt og gratis kan 

blive medlem ved at udfylde præferencer og alder. Farverne er holdt i grå, beige, blå og grøn og 

indtrykket er seriøst. Under parret står der "Det är här det börjar...". I højre hjørne er indlognings-

funktioner, ligesom en guide til datingtips. Nederst på forsiden er et udvalg af brugere med en bred 

variation i køn og alder.  

3.2 Brugerprofiler 

3.2.1 Mazily 

En brugerprofil (se bilag 3) består af et profilbillede, navn, en oversigtsbjælke med alder, køn, civil-

status og bopæl, en profiltekst, billedalbum med brugerens billeder, et felt til statusopdateringer, 

samt forskellige "tags" som brugeren har tagget sig i ud fra personlige egenskaber, interesser, mu-

siksmag, filmsmag o.lign. Ydermere er der mulighed for at se "tag"-matchning og fælles venner ud 

fra Facebook-venner. Desuden en "favorit"-funktion, hvor andre brugere kan gøre denne til favorit, 

og mulighed for at sende meddelelser. Nederst er der mulighed for at se "lignende personer." De-

signet er brugervenligt, stilrent og farverne er holdt i turkis og hvid som på forsiden og derudover 

sort.  De anonymiserede udvalgte profiler fra Mazily omtales som følger: A1: Kvinde 23 år, A2: 

Mand 28 år, A3: Kvinde 31 år  

3.2.2 Match 
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En brugerprofil på Match (se bilag 4) består af et profilbillede og herunder et billedalbum med flere 

billeder af brugeren. Derudover grundlæggende demografiske oplysninger og præferencer. Øverst 

er der tre muligheder for kontakt, hhv. "Mejla," "Chatta," og "Flirta." Herudover er der en fri profil-

tekst som brugeren selv kan disponere over. Efter denne følger en lang række fakta om brugeren 

omhandlende livsstil og værdier og til sidst oplysninger under kategorien "Den jag söker." I højre 

spalte reklameres der for personlighedstestes "MatchAffinity," der på baggrund af en lang række 

spørgsmål skal danne grundlag for et bedre partnermatch. Designet er enkelt og overskueligt uden 

detaljer, og farverne er holdt i samme nuancer som forsiden. De anonymiserede udvalgte profiler 

fra Match omtales som følger: B1: Mand 27 år, B2: Kvinde 29 år, B3: Mand 27 år 

3.3 Interviews med Olle Morin fra Mazily 

De to interviews er foretaget af henholdsvis Dejtingsverige og Konstpretton. De behandler spørgs-

mål omkring tanken bag Mazily, brugerne og distinktionen til andre datingsider, samt Mazilys tanke 

omkring kultur og kunst som grundlag  for brugernes ontologi. 

 

4. Teori  

Teorierne er udvalgt for bedst muligt at kunne besvare problemformuleringen. Bourdieus teorier 

fungerer som udgangspunkt for analysen, hvor Giddens problematiserer identitetsskabelsen i det 

senmoderne samfund. Bauman kompletterer Giddens med teorier om samfundet, og særligt indivi-

dets forsøg på at markedsføre sig og fremstå attraktiv.  

4.1 Felt, livsstil og kapital  

Bourdieu skriver om sin teoretiske måde at organisere livsstil og klasse og relationerne herimellem. 

I ethvert samfund findes strukturer, sociale positioner, der er forbundet homologisk med en gruppe 

aktiviteter eller materielle ejendele (Bourdieu 1998:5). Dette vil sige, at ifølge Bourdieu er aktivite-

ter, materielle genstande og sociale strukturer forbundet og relateret efter et vist mønster. At eksi-

stere indenfor et vist socialt felt er ifølge Bourdieu at distinktere. Distinktion bliver et sæt af for-

skelle og afvigelser i handlinger, praktikker og valg, hvilket leder til uendelige måder at distinktere 

(Bourdieu 2010:223). At vælge og fravælge indenfor et felt bliver udtryk for distinktion. Således er 

dette dog kun muligt, hvis dette opfattes og ses af en person, der er i stand til at opfatte og foretage 

en lignende distinktion (Bourdieu 1998:9).  
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At konstruere et felt bliver en måde at organisere, hvad Bourdieu kalder aktørers praktikker, hvilket 

leder til en teoretisk konstrueret klasse af homogene praktikker og ejendele indenfor en gruppe ak-

tører. Et felt bliver således en gruppe aktører der er så lig hinanden som muligt, og derfor også så 

ulig andre medlemmer af andre felter/klasser som muligt (Bourdieu 1998:10). Medlemmerne i de 

forskellige felter, der ud fra Bourdieus teori kan blive klasser, har større sandsynlighed for at inter-

agere med medlemmer indenfor eget felt såvel som disse aktører kommer bedre overens. Det er 

derfor usandsynligt, at medlemmer i felter der er langt fra hinanden vil komme overens, hvis de 

mødes af ren tilfældighed idet de ikke er disponeret til at færdes i samme kredse, og således er det 

mere usandsynligt at de fx vil blive gift. Bourdieu har altså skabt et system af sociale positioner og 

livsstil, der bygger på totalt kapital og mængden af hhv. kulturelt og økonomisk kapital. Det øko-

nomiske og kulturelle kapital står som modpoler, og jo mere økonomisk kapital, jo længere væk 

bevæger individet sig fra kulturelt kapital (Bourdieu 1998:4-5). I kapitalsystemet gælder det altså, at 

jo tættere aktører er på hinanden i systemet, jo mere har de tilfælles og omvendt gælder, at jo læn-

gere væk de er fra hinanden, jo mindre har de til fælles (Bourdieu 1998:6). I kampen om at definere 

æstetisk og kulturel smag, bliver det således ønskværdigt at besidde højt kulturelt kapital og denne 

klasse anses for at være den, der definerer dagsordenen inden for kulturel smag (Bourdieu 2010:49). 

Bourdieu beskriver den kulturelle smag og kapital som den kultur der ikke læres i skolen, men 

værdsættes og vurderes højt i akademiske kredse. Den findes således i større udstrækning hos aka-

demikere og intellektuelle, men er altså ikke lært i skolen, på trods af, at en længere uddannelse ofte 

er forudsætning for et højere kulturelt kapital. Det er altså en mere særpræget kultur og ikke blot 

den klassiske, almene kultur Bourdieu taler om (Bourdieu 2010:56).  

Habitus er et begreb Bourdieu anvender til at definere distinktiverende praktikker, dispositionssy-

stemer. Det afgør således, hvad individet finder smag og afsmag for, og ligger til grund for de hand-

linger og valg individet gør. Habitus er indsocialiseret og fungerer som en ubevidst grund til hand-

lingspraktikker. Det er ligeledes individuelt, og individer/aktører i forskellige klasser, vil ikke have 

samme holdning til forskellige handlingspraktikker, da de adskiller sig fra hinanden ud fra habitus 

(Bourdieu 1998:8). På denne måde bliver habitus et udtryk for enheden i smag og stil blandt en ho-

mogen gruppe aktører og en måde at klassificere omverdenen ud fra smag (Bourdieu 1998:7f).  

4.2 Smag som distinktion 

Bourdieu beskriver at smag forener og separerer, og den æstetiske sans er ingen undtagelse. Smag 

er grundlag for de valg vi tager, de ting vi ejer, og det klassificeringssystem vi opdeler verden i. 
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Smag er således manifesterede præferencer. Dog defineres smag ofte ud fra afsmag, hvad individet 

finder afsmag for, hvad der provokerer eller vækker aversion. Den personlige smag, med baggrund i 

habitus, vil altid føles naturlig og på den måde vil andre smage forekomme unaturlige og forkerte 

(Bourdieu 2010:49). Således bliver denne afsmag eller aversion for andre smage og livsstile en af 

de største forskelle mellem klasserne. Kampen om at definere kunst og god smag bliver en for den 

kulturelle klasse, der anser dem for at have god smag, en måde at desuden diktere en korrekt livs-

stil, og derfor den eneste rigtige måde at leve på og herudfra bliver andre livsstile forkerte. Således 

taler Bourdieu om "stylization of life," der bliver en måde at via bl.a. kosmetik, tøj og interiør for de 

med stort kulturelt kapital at bevise deres magtposition (Bourdieu 2010:49-50). På denne måde bli-

ver smag en måde at skabe identitet og manifestere et selvbillede, såvel som at skabe og bekræfte 

klassetilhørsforhold, hvilket er interessant at undersøge hos brugerne på henholdsvis Mazily og 

Match.  

4.3 Den moderne identitet - den refleksive identitet 

Giddens skriver at søgen efter selvidentitet er centralt for vor samtid, der kan have rødder i den 

vestlige individualisme, men påpeger dog også at individualitet har været tilstede i alle epoker og at 

det således er nødvendigt at se på detaljerne og faktorer, der har ændret sig (Giddens 2005:94). 

Centralt for vor samtid står tanken om at selvet ses som et refleksivt projekt som individet er an-

svarlig for. Vi er ikke det vi er, men det vi gør os til  (Giddens 2005:95). Refleksiviteten kommer til 

udtryk gennem en konstant inspicering og overvejelse af omgivelserne og individets egne handlin-

ger (Giddens 2005:47). Denne inspicering af selvet går forud for konstruktionen af datingprofilen. 

Selvidentiteten er derfor i konstant udvikling i takt med de erfaringer, vi får gennem hverdagen. 

Giddens beskriver selvet i vor tid som noget skrøbeligt, splittet og fragmenteret. Selvet kontekstua-

liseres og opløses parallelt med den sociale verden, og en teori er, at selvet ikke eksisterer, så tilba-

ge står et decentreret subjekt, der finder sin identitet i sproget og diskurser1. Dette leder til en kon-

stant jagt efter en selvidentitet "hvem er jeg?," og en konstant jagt efter tilfredsstillelse (Giddens 

2005:202f). Således søger brugerne efter en selvidentitet og på Mazily bliver det grundlæggende at 

være orienterede indenfor ny kultur og på den måde en slags tidlig innovatør, der leder efter nye 

kulturfænomener (Palm 2006:125).    

                                                
1 Med diskurs bruges Berglez definition, der handler om menneskers sprogbrug, både skriftligt og mundtligt. Disse 
sproghandlinger er en social praktik der er indvævet i alle former for handlinger, situationer og strukturer (Berglez 
2000:195) 
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4.4 Livsstil, valg og behovet for tryghed  

Vor moderne verden er præget af, at vi konstant skal foretage os valg, valg som vi ikke har nogle 

konkrete råd eller hjælp til hvilke vi skal vælge. Ifølge Giddens har dette en række konsekvenser. 

En af disse konsekvenser er dominansen af livsstil. Individet følger en livsstil, der udgør rammen 

for selvidentiteten, ikke fordi individet på den måde får tilfredsstillet behov, men snarere fordi vi 

igennem de mange valg tvinges til at vælge og livsstilen på den måde bliver den materielle ramme 

(Giddens 2005:101). Giddens definerer det som en række rutiniserede praktikker, der er gennemsy-

ret i påklædning, madvaner, opførsel og miljøer individet færdes i. Disse rutiner kan ændres ud fra 

selvets refleksivitet (Giddens 2005:102). En type livsstil er forbundet med en række handlingsprak-

tikker, og livsstilen er på den måde knyttet til et valg om at blive en del af et vist miljø på bekost-

ning af andre miljøer (Giddens 2005:104). Livsstil er altså noget vi vælger snarere end noget der går 

i arv. På datingsiderne kommer livsstilen i fokus, da de fleste her ønsker at finde en partner der kan 

passe ind i individets ønskede livsstil.  

Som et led i at finde vej gennem de mange valgmuligheder nævner Giddens behovet  for at selekte-

re i mængden af informationer som en måde at undgå såkaldt kognitiv dissonans. At undgå disso-

nans ved at selektere og gøre rutiniserede valg om fx hvilken avis der er den foretrukne, ligesom 

individet selekterer og gør ekskluderende valg, bliver det en måde at skabe en tryghedshinde der 

kan bidrage til den ontologiske tryghed, altså en tryghed i definitionen af individets verdensbillede 

(Giddens 2005:223). Behovet for tryghed hænger desuden sammen med  den måde vi lever "i ver-

den" i senmoderniteten. Vi lever stadig et lokalt liv, men vi er forbundet med den globale verden på 

en helt ny måde end tidligere. Afstand mellem tid og rum forsvinder og vi inkorporerer og selekte-

rer derfor også tendenser fra et langt bredere globalt samfund, som vi som individer påvirkes af 

(Giddens 2005:222). I vort samfund eksisterer ikke længere det traditionelle samfunds tryghed, i 

stedet findes større og mere upersonlige institutioner og sfærer. Individet har altså ikke samme try-

ghedsfølelse (Giddens 2005:46). Vi kan  via medier komme i kontakt med nye dele af verden, hvor-

af vi bygger vore erfaringer og deraf også vore identiteter fra en langt større referenceramme. 

Grænserne mellem forskellige miljøer udviskes og det fysiske bliver ikke længere en faktor i fx 

sociale møder. For at navigere i dette mener Giddens at livsplanlægning bliver centralt og igen no-

get der hører til vor samtid. Livsplaner er grundlæggende for selvets refleksivitet og bliver en måde 

vi kan forberede os på fremtiden, hele tiden med afsæt i selvets biografi (Giddens 2005:106). På 

den måde kan følelsen af at dele et fællesskab med ligesindede opveje for denne utryghed (Giddens 
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2005:49). Ud fra denne teori kan Mazily ses som en måde at finde tryghed i en global og spraglet 

verden uden det traditionelle samfunds tryghed.  

4.5 Individets markedsføring og konsumption 

I vort samfund som Bauman beskriver som et flydende, moderne konsumptionssamfund har vi lige-

som Giddens beskriver ikke længere et naturligt fællesskab som var fremherskende i det traditionel-

le samfund. I stedet forekommer en civiliseringsproces, der er en skyldighed forklædt som valgfri-

hed mod individet der tvinges til at vælge og tage stilling (Bauman 2008:85f). Desuden beskriver 

Bauman et socialiseringsspil, der handler om, at vi for at kunne deltage i dette spil skal fremhæve 

vores bedste kvaliteter. I vores samfund lokkes og drives vi til at være begærlige varer, der skal 

lokke potentielle kunders interesse. Vi anstrenger os for at være så begærlige og attraktive som mu-

ligt, og bliver på den måde en form for varer, der skal vække interesse, en vare vi selv er markeds-

førere for. Dette gøres med hjælp af alle midler, og kan for eksempel handle om at fremhæve attrak-

tive personlighedstræk eller interesser i håbet om at øge markedsværdien for varen. På denne måde 

er individerne både markedsfører af varer, samtidig med at være selve varen (Bauman 2008:13). Ud 

fra dette syn befinder individet sig på markedet og for at kunne opnå de sociale priser der eftersøges 

tvinges de til at forvandle sig til varer, der fanger opmærksomhed for på den måde at stimulere ef-

terspørgsel og kunder. Dette bliver nødvendigt på datingsider, hvor individet skal gøre sig så attrak-

tivt som muligt, og på den måde kommer til at fremstå som en vare en eventuel køber/partner, kan 

synes godt om og vælge, ligesom individet bevidst fremhæver personlige egenskaber og interesser i 

socialiseringsspillet for at fremstå attraktivt. Ligeledes kan datingsiderne markedsføre sit koncept 

gennem bevidste tegn og fx farvevalg, idet farver er noget der påvirker os i høj grad (Hultén 

2011:67).   

 

5. Analyse 

I dette afsnit fremkommer resultaterne fra analysearbejdet af det empiriske materiale. Afsnittet er 

inddelt tematisk ud fra teorierne der præsenteredes i teoriafsnittet. 

5.1 Mazily - et felt med egne spilleregler  

"Idén till Mazily uppstod som en reaktion på att vi var besvikna på de dominerande 

dejtingsajterna. Vi tilltalades inte av språket, designen, funktionaliteten, känslan av 
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profiterande och började fundera på om det inte skulle gå att skapa något som var an-

norlunda." Olle Morin (Dejtingsverige, 2012)  

Sådan siger skaberen af Mazily i et interview med Dejtingsverige. Tanken har fra start altså været 

en distinktion til eksisterende datingsider. At skabe en datingside, der var anderledes i sprog, de-

sign, funktionalitet og uden bagmænd der skulle tjene penge på det, ikke åbenlyst i hvert fald. Ud 

fra Bourdieus teorier om felt og kapital kan Mazily betragtes som sit eget felt. Bourdieu skriver, at 

intet felt viser større forskelle end det med en stor andel kulturelt gods (Bourdieu 2010:223). På 

Mazily er det ikke det økonomiske kapital der står i fokus, men det kulturelle. I feltet råder en over-

ensstemmelse i smagsdefinitionen. Gennem analyse kan vi blotlægge livsstilstrukturen hos et indi-

vid eller en gruppe individer, der tilsammen udgør en klasse. På denne måde finder vi det forenende 

i det der tilsyneladende er forskelligt (Bourdieu 2010:95). Ved en summering af habitus, kapital og 

felt fremkommer praktikken, dvs. de strukturelle praktikker som et individ eller en klasse foretager 

sig (Bourdieu 2010:95). Disse praktikker er på Mazily i høj grad defineret ud fra et fælles verdens-

syn og en række fælles værdiprincipper. I de udvalgte Mazily-profiler er der klare tendenser der går 

igen. Ved en analyse af profilerne bliver det især tydeligt, at brugerne fremviser et verdensbillede, 

der er i overensstemmelse med Mazilys tanker og den profil de ønsker at sende ud, samtidig med at 

de gerne vil fremlægge beviser på god smag. En af brugerne, A1, skriver i sin profiltekst: 

"I den lägenheten trängs jag med en minimal del av min skivsamling, den skulle näm-

ligen behöva en egen lägenhet att husera i. (...) Jag sysslar med design, mest för att 

jag aldrig skulle kunnat tänka mig att göra något som jag inte älskar djupt, men också 

för att jag har en genuin tro på att vårt sätt att konstruera vår värld ger oss möjlighet 

att förändra den." A1, 2012-05-03 

Her får vi at vide at hendes musiksamling er af et omfang, der kræver sin egen lejlighed og altså 

noget, der fylder meget i hendes liv. På denne måde har hun fortalt andre brugere, at hun er kultur-

interesseret ud over det sædvanlige og at musikken er centralt for hende. Herefter får vi et indblik i 

hendes ontologi, der udgår fra et kreativt synspunkt, og at hun anser sig for at  kunne forandre ver-

den ud fra denne kreative ideologi. At have specifikke smagspræferencer og signalere til omverde-

nen, der i dette tilfælde udgøres af de andre brugere på Mazily bliver en måde at udvise tilhørighed, 

såvel som distinktiverende strategier. Fælles for brugerne og tanken bag Mazily bliver altså det 

Bourdieu kalder præferencer og et distinktiverende sæt dispositioner (Bourdieu 2010:258). På den-

ne måde deler de en fælles ontologi med kulturen som udgangspunkt og påviser ved at fremhæve 
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velvalgte fakta bevis på samme dispositionssystem, der bliver udtryk for en speciel livsstil. Det er 

muligt at se på de enkelte variabler og ud fra dette en struktur, der tegner et fælles verdensbillede. 

På den vis defineres den sociale klasse af strukturen mellem alle relevante egenskaber (Bourdieu 

1993:258).  

På denne måde kan brugerne på Mazily ud fra feltteorien ses som sin egen sociale klasse, der ad-

skiller sig fra Match. Desuden er de dominerende jobs på Mazily indenfor den kreative sektor; mar-

kedsfører, multikunster/musiker, formgiver og designstrateg, mens jobkategorierne på Match består 

af myndigheder, maskiningeniør og den tredje bruger som er studerende. Brugerne på Mazilys livs-

stile og værdier er skabt uafhængigt af hinanden, men på Mazily er det uundgåeligt at de vil påvirke 

hinanden. Dette bliver et forum, hvor brugerne i en vekselvirkning både følger de opsatte spillereg-

ler, som det omtalte fokus på kunst, men også forsøger at fremstå unikke og særegne. Der skabes 

gennem distinktion, såvel som et fælles dispostionssæt en klasse, der deler habitus og kapital.  

At søge et homogent datingforum kan kobles til Giddens teorier om at undgå kognitiv dissonans, 

idet brugerene ønsker en partner der passer ind i deres livsstil, har et habitus lig dem selv, hvilket 

resulterer i en nogenlunde ensartet smag og dispositionsramme når der tages valg, såvel som en 

livsstil der er lig deres egen (Giddens 2005:223). At finde en homogen partner bliver en måde at 

bevare et verdensbillede, såvel som at manifestere sin status som smagssætter i kraft af ens partner-

valg. Brugere der definerer sin ontologi ud fra et kulturelt synspunkt ønsker således en partner, der 

gør det samme, så ontologien opretholdes og på den måde bevares den ontologiske tryghed (Gid-

dens 2005:48f). Ydermere siger trendforsker og etnolog Ida Hult, at vi i stadig højere grad vælger 

partnere der er lig os selv, idet vi lægger planer for fremtiden og bliver "pakkefamilier." Vi bliver 

en familie der elsker at rejse, elsker at dyrke sport, eller går op i kunst (Werner, 2011). På denne 

måde påvirker vores partnervalg altså vores selvidentitet og bliver vigtigt i forhold til at kunne op-

retholde en sammenhængende livsfortælling (Giddens 2005:223).  

Match er mere problematisk at betragte som sit eget felt, da brugerne består af en stor gruppe, der 

ikke fremkommer som en homogen gruppe og ej heller har nogen nischning/profil. Mazily adskiller 

sig fra Match ved allerede at have en afgrænset brugergruppe. Her har brugerne taget et valg, gjort 

en distinktion, og på den måde indsnævret den målgruppe de kommer til at møde. For at kunne be-

tragte et område som et felt er det nødvendigt at kunne konstruere en klasse med en homogen grup-

pe, der har et homogent dispositionssystem (Bourdieu 2010:95). Alligevel kan vi på Match finde 

fælles forekommende diskurser, mønstre og normer, der vil blive behandlet igennem analysen. Be-
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tragtes online dating som sit eget felt, vil det dog være muligt at applicere feltteorien og betragte 

dette som sit eget felt, da udbuddet af datingsider er begrænset og med relativt klare overgribende 

profiler. Her bliver Mazily ligeledes distinktiverende, en datingside der tager afstand til de allerede 

eksisterende og forsøger at opretholde en magtstruktur ud fra et højere kulturelt kapital end det, der 

findes på de respektive datingsider i Sverige. 

 

5.2 Kulturelt kapital på Mazily 

Mazily beskriver sig selv som en moderne datingside for den der er interesseret i musik, film, kunst, 

teater eller populærkultur (mazily.com). - En nichet datingside der samler folk med ens interesser. 

Paradokset er dog, at de fleste mennesker vil kunne nikke genkendende til at interessere sig for 

mindst et af ovenstående fænomener, og det er således i høj grad nødvendigt gennem symtomal 

læsning at blotlægge, hvilke typer der finder vej til Mazily og hvilke diskurser der råder her.  

Mazily er en af de nye datingsider, der er kommet til i tråd med et mere nichet datingudbud. De 

distinktive forskelle og udmærkelser bliver for betragteren allerede tydelige på forsiderne. Mazily 

har kunsten som centrum og dette bliver et gennemgående tema for hele datingsiden. Vi mødes på 

forsiden af kunstneriske tegninger af unge voksne og et uddrag af en Chet Bakers sang "Let's get 

lost" (mazily.com). Mazily er i en kort periode gratis for nye medlemmer, for at kunne opbygge en 

brugerskare. Indlogning sker via Facebook, hvilket er atypisk, men kan være en måde at gøre skrid-

tet mellem tanke og handling så kort som muligt. Ud fra den artistiske forside og referencen til Chet 

Baker manifesterer denne datingside sin kulturprofil, men også sit publikum, da billederne viser 

unge voksne og ikke fx midaldrende voksne, ligesom indlogning via Facebook kan være en fordel 

for at nå et yngre publikum. Et forsøg på at lave en mere artistisk datingside, der måske lokker en 

målgruppe, der ellers ikke ville befinde sig i en online datingverden. Således er ambitionen hos Ma-

zily også at slette grænserne mellem internetdating og traditionel dating, da de med en kommende 

eventguide, vil give bud på kulturelle events, hvor brugerne kan mødes og date (Dejtingsverige, 

2012). Dette bliver et led i det moderne internet, der bryder barrieren mellem virkeligheden og det 

virtuelle og definitionen af identitet i de to rum (Turkle 1995:6). 

At kunne besidde det kulturelle kapital det kræver at genkende Chet Baker som en jazzmusiker, og 

på den måde læse gennem linjerne at denne side er for folk med smag for mere end blot "populær-

kultur," bliver især tydeligt når brugerprofilerne granskes. Siden henvender sig altså til en målgrup-
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pe med et vist kulturelt kapital (Bourdieu 2010:56). På forsiden findes tegn, der ved en nærmere 

granskning bliver en indikator på hvilken målgruppe Mazily ønsker, afslører for vedkommende, der 

kan tolke disse og identificere sig selv med dem, hvilken slags målgruppe Mazily er ude efter. På 

den måde bliver det en modstridende tekst, når der står "Mazily är en modern dejtingsajt för dig 

som gillar musik, film, konst, teater eller populärkultur i allmänhet," da vi på grund af tegnene og 

de skjulte medbetydninger, konnotationer, ved nærmere granskning bliver et symbol på en snævrere 

målgruppe, og ikke den brede almenhed, der blot synes om "populärkultur i allmänhet," men i ste-

det de der kan tolke de tegn og symboler, der findes på forsiden. Ved første øjekast ses tegnene på 

et rent denotativt plan, men via tolkning fremkommer konnotationer, der skaber myter vedrørende 

en bestemt klasse og målgruppe. En klasse med et kreativt og stort kulturelt kapital. 

5.3 Match for almenheden 

Ser vi på Matchs forside er billedet et andet. Her bliver vi mødt af en kvinde der holder om en 

mand, et par, der ser smilende og lykkelige ud. De har tydeligvis fundet kærligheden, hvilket bliver 

bekræftet af teksten "Det är här det börjar..." (match.com). Ved siden af parret er en boks, hvor der 

tydeligt står "Match.com - Dejting för seriösa singlar. Hitta kärleken du också." Det personlige 

pronomen "du" viser, at teksten taler direkte til os som beskuere. Det får en inkluderende form, der 

skal påvirke os som læser. Det bliver altså et led i en måde at overtale og inddrage beskueren på, så 

denne føler sig ramt af en tekst, der taler til en. Herefter skal den potentielle bruger blot udfylde 

"Jag är" og ønsket aldersgruppe for den potentielle partner, for at kunne oprette sig. Igen er skridtet 

mellem tanke og handling gjort så kort og enkelt som muligt, og den seriøse single får fortalt af 

Match, at det altså er her det begynder, dette er nøglen til kærligheden - såvel som det er her dating-

søgendet forhåbentlig ender. Under parret findes en bjælke med et udsnit af sidens medlemmer. På 

det givne tidspunkt jeg besøgte Match (2/5-2012) fik jeg en aldersvariation i disse medlemmer på 

19-70 år, hvilket signalerer en bred målgruppe og stor variation. Dette bekræfter den almene og 

brede profil, hvilket understreges af Matchs billeder på forsiden, der ser ud som om, de er hentet i 

billedbanker, altså billeder af almen og generel karakter, der kan bruges til kommercielle formål. 

Seriøsiteten understreges af farvevalget, grøn, blå, grå og beige - kun brudt af det lyserøde "Bli 

medlem utan konstand"-felt. Farver bruges ofte i markedsføringssammenhænge til at vække konno-

tationer og bestemte følelser hos forbrugeren, ligesom det kan bruges til at fremhæve visse elemen-

ter (Hultén et al. 2011:67f). Farvekombinationerne kunne lige så godt være valgt til en jobdatabase 

eller lignende. Nederst på siden er der links til uddybende beskrivelse og funktioner, dating i mobi-



MKVA21:4  Lige børn leger bedst 
Lunds Universitet  Freja Kalderén 

 18 

len og endnu et lykkeligt par der mødtes på Match, så brugeren kan blive overbevist om, at dette er 

det rette sted at lede efter kærligheden.  

Designet og sprogbruget bekræfter og understreger allerede på forsiden den profil hhv. Mazily og 

Match ønsker at udsende og markedsføre sig selv med. Datingsidernes vision bliver understreget af 

farvevalg, tekst og billeder og sender på den måde signaler ud til de kommende brugere. Mazily 

med kulturen i fokus og en gennem teksten tilsyneladende velkommende profil, der ændres betyde-

ligt efter analyse af tegnenes konnotative betydninger og peger på en snævrere målgruppe. På 

Match er kærligheden og seriøsiteten i fokus, og teksten er inkluderende og indgyder håb hos be-

skueren. 

5.4 Smagen som redskab til distinktion  

"Jag tycker om (...) att titta på Grey's Anatomy." B2, 2012-05-03 

Dette udsagn stammer fra en profiltekst hos en bruger på Match. Et udsagn der ikke findes lignende 

i profilteksterne på Mazily, hvilket kan sammenkobles med Bourdieus teorier om smag og kapital. 

Grey's Anatomy står for et populærkulturelt fænomen, kendt af de fleste, der ikke bidrager med 

kredibilitet hos en kulturelt fremadsøgende og kreativ klasse, men hos brugerne på Match kan dette 

have andre signaler, fx et udtryk for en fælles interesse for en fremtidig partner. På trods af at de 

fleste vil beskrive sig selv som kulturinteresserede, synes om film, bøger etc., hvilket også er tilfæl-

det på både Match og Mazily, ved vi alligevel, hvilke typer der søger til Mazily. Bourdieu beskri-

ver, hvordan visse beskriver smag som en naturlig gave til at kunne genkende og værdsætte perfek-

tion, en udbredt holdning blandt visse, men ud fra Bourdieus egne teorier, er det snarere noget der 

tillæres og indsocialiseres gennem habitus og også akademisk indskoling (Bourdieu 2010:61). 

Smagen spiller afgørende rolle for livsstilen, idet vi ud fra denne klassificerer objekter og praktik-

ker. På den måde spiller smagen, såvel som habitus afgørende rolle i individets valg, handlingsmøn-

stre og livsstil (Bourdieu 1993:303). Dette kommer til udtryk gennem et homogent og bevidst 

smagsudtryk på Mazily. I et interview udtaler en af grundlæggerne til Mazily, Olle Morin følgende: 

"Den gemensamma nämnaren är väl just att vi tror att våra medlemmar inte bara gil-

lar t.ex. musik – för det gör väl alla – utan att de är så pass intresserade att de till viss 

del definierar sig och sin omgivning med det som utgångspunkt. Då kan det underlätta 

om din partner känner lite likadant, säger Olle och tillägger: – Jag tror att den publik 

som vi vill attrahera traditionellt har varit lite lätt skeptiska till nätdejting, delvis på 
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grund av avsaknaden av tilltalande alternativ. Detta vill vi ändra på!" Olle Morin 

(Konstpretton, 2012) 

Olle fra Mazily markerer igen, at der er en tydelig distinktion til de andre datingsider, og at denne 

side ikke er for "den brede masse." Bourdieu skriver, at enhver smag på samme tid både forener og 

separerer (Bourdieu 2010:49). Således har en fælles definition af smagen hos Mazily en forenende 

effekt, mens det bidrager til distinktionen til andre datingsider. Videre er smag ofte et udtryk for en 

afsmag mod andre former for smag. Det defineres altså ud fra, hvad individet ikke bryder sig om 

eller finder afsmag for (Bourdieu 2010:49) Dette er netop hvad tanken bag Mazily er, hvilket også 

ses i ovenstående citat - en afsmag for andre datingsider og deres dårlige smag. At beherske smag 

og tage afstand til andre livsstile med andre værdier bliver et udtryk for aversion og en distinktion 

som "den kreative klasse" tager til andre (Bourdieu 2010:49). Således bliver brugerne hos Mazily 

en kreativ klasse, der sætter sig over andre klasser, der ikke behersker smag som de selv gør. Bru-

gerne kan sammenlignes med tidlige innovatører, der tager nye kulturfænomener til sig før de bliver 

kendt for det almene publikum. En af brugerne hos Mazily, A2, skriver således i sin profiltekst at 

han "Gillar att hitta ny musik och göra spellistor." Gransker vi hans musiksmag, bliver det synligt 

at stort set alle de bands der står listede er små independent musikere, der ikke er blevet kendt af 

almenheden. At være en tidlig innovatør, der har smag for ny musik og at finde denne før andre, 

bliver et led i hans selvidentitet. Dette bliver en distinktiverende strategi, indenfor for feltet Mazily i 

kraft af, at han viser sin gode smag for de andre brugere, men også en befæstelse af hans tilhørighed 

indenfor feltet (Bourdieu 2010:231). Denne bruger forsætter distinktionen, da han videre skriver at 

han synes om at fotografere. Dette ikke med et hvilket som helst kamera, men med hans "Diana 

Mini," der er et analogkamera med spejlrefleks, der i den senere tid er blevet moderne i kraft af re-

tro-bølgen. Videre skriver han i sin statusopdatering 

"Chockerade killen i kassan på ICA genom att fråga om 35mm Kodak-film. "Du är 

första kunden på fyra år som köper, detta måste jag hälsa butikschefen att vi äntligen 

sålde en." A2, 2012-05-03 

At skrive dette på en datingside, bliver en måde at vise at han har stærkt kulturelt kapital og således 

får et stærkt ethos i definitionen af smag (Bourdieu 2010:50). På denne måde bliver det et tegn, der 

indeholder konnotationer der underbygger og bekræfter myten om ham som en smagssætter og en 

del af klassen med et stærkt kulturelt kapital. Forskellen på denne konstante distinktion bliver tyde-

lig når vi ser på brugerne på Match, hvor kulturen ikke står i centrum. Her skriver fx B1 og B3 un-
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der punktet "Senast läst" "Antingen någon lättläst pocket" og "Läser inte så mycket men sist var nog 

Snabba Cash." Her er der ikke en tanke om, at de skal imponere ud fra et stort kulturelt kapital eller 

god smag. Således skriver Bourdieu, at denne klasses, i systemet om æstetiske positioner, eneste 

funktion bliver et negativt referencepunkt til de med større kulturelt kapital og god smag (Bourdieu 

2010:50). Dette kan ses ud fra at strategierne på Match ikke er med udgangspunkt i distinktion gen-

nem kulturelt kapital.     

Brugerne på Mazily vil som en slags smagsættere finde nyt "materiale," så snart det de synes om 

bliver alment eller populærkultur for at kunne manifestere sig som smagsdommere. På denne måde 

opererer de ud fra, hvad der giver kredibilitet i feltet snarere end for sin omverden, idet det kræver 

modsvarende kulturelt kapital, at kunne genkende meget af det de synes om. At synes om nyt bliver 

en måde at distinktere sig fra den brede masse, såvel som et fælles referencepunkt. Således bliver 

dette en måde at udsende tegn, hvis konnotationer kan aflæses af ligesindede med fælles habitus og 

samme dispositionssystem. - En med samme felttilhørighed. Internt i feltet Mazily er der dog også 

tale om distinktion. Via interesser og film/musik/tv-smag i højre bjælke på brugerprofilerne kan 

brugerne sammenligne smag, og således kan vedkommende se om smagen er matchende og på ni-

veau med ens egen. Ud fra Bourdieus magtstruktur har den bruger med størst kulturelt kapital, altså 

bedst kendskab til ny kunst og kulturelle fænomener også større magt (Bourdieu 2010:223).   

5.5 Homogenitet - afskaffelsen af mangfoldigheden  

"Största skillnaden är kanske att vi vänder oss mot en viss publik och framförallt sat-

sar på Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är naturligtvis både svårt och onödigt att 

sätta etiketter på folk, men genom att samla “urbant kulturfolk” så har vi fått en kärna 

av medlemmar som står för en kreativ och öppen attityd." Olle Morin (Dejtingsverige, 

2012) 

Med dette udsagn indskrænkes målgruppen for Mazilys brugere yderligere i og med, at den her kun 

er velkommende for medlemmer fra de tre største byer. Det er altså ikke hele Sveriges befolkning 

der må være med, men kun "det urbane kulturfolk," som grundlæggeren af Mazily har defineret 

som værende de hippe storstadsmennesker frem for folk i de mindre byer. Fremkomsten af nichede 

datingsider kan ses som et resultat af medieformen. Internettet startede bredt med et forum for alle 

og en fejring af mangfoldigheden og har nu udviklet sig til at være noget næsten uendeligt stort, der 

kræver konstante valg og stillingtagen til dets enorme sfære. Som Giddens taler om, er vores sam-
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fund i dag præget af en lang række valg, i det virkelige liv såvel som på internettet (Giddens 

2005:101), og ved fra start at tage et valg og indsnævre sin målgruppe på Mazily kan dette ses som 

et udtryk for et behov for ontologisk tryghed i kraft af sin distinktiverende karakter både ud fra de-

mografiske og psykografiske kriterier. Giddens nævner dette som noget der kan betragtes som for-

domsfuldhed, men samtidig kan ønsket om, at undgå dissonans også fungere som en måde at be-

skytte den ontologiske tryghed (Giddens 2005:223). På Mazily er tanken, at brugerne møder en 

mere homogen gruppe, der er mere lig dem selv, hvor de ikke i samme grad behøver at vurdere den 

enkelte. I kraft af smagsdistinktionen søger de brugere, der kan identificere sig med Mazilys profil, 

værdier og kunstinteresse sig til siden. Ifølge Giddens er dette et resultat af den verden vi i dag lever 

i, en verden der både forener og fragmenterer, i kraft af de uendelige muligheder og verdens åben-

hed som bl.a. et resultat af tids- og rumsopløsningen (Giddens 2005:224). For at kunne opretholde 

en sammenhængende fortælling af selvidentiteten, kan undvigelsen af den kognitive dissonans være 

en mulighed, såvel som selektion, hvilket Mazily er et tydeligt eksempel på. På Match søger bru-

gerne dog også ligesindede. At finde en partner der er lig dem selv er altså ikke unikt for brugerne 

hos Mazily. En bruger på Match skriver: 

"Jag vill träffa någon som är trygg och stabil i sig själv, som är social och gillar att 

resa, dvs. en kopia av mig själv." B2, 2012-05-03 

Selektionen findes altså også på denne side, men ligger mere implicit. Søger brugerne på potentielle 

partnere er det muligt at afgrænse søgningen ud fra en række demografiske såvel som psykografiske 

parametre bl.a. omhandlende udseende, livsstil og værdier. Desuden kan Match hver dag tilbyde 

"Dagens 6 matchninger," der er baseret på at matche de brugere der passer til ens egne kriterier. 

Ønskes der en mere præcis matchning tilbyder Match tjenesten "Match Affinity," der er en omfat-

tende test omhandlende personlighed, værdier og livsstil med det formål at kunne matche med stor 

præcision (match.com). Brugerne på Match ønsker tryghed og at finde den store kærlighed. Selekti-

onen findes altså også her, ovenstående eksempel står som eksempel på dette, ligesom der er gjort 

meget ud af, at brugerne kan definere kriterier til en fremtidig partner. Dette kan igen hænge sam-

men med behovet for at undgå kognitiv dissonans, og ved at brugerne finder en partner lig dem selv 

bevares trygheden. På Mazily er man imod matchningstest. Olle Morin udtaler: 

"Vi matchar gemensamma intressen, men är skeptiska till det här med avancerade 

matchningsalgoritmer. Vi har istället en fritextsök, något som oftast saknas i dejting-
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världen, och tror att våra medlemmar är kompetenta nog att själva känna efter vilka 

som kan vara intressanta." Olle Morin (Dejtingsverige, 2012) 

Mazily adskiller sig således ved at være en datingside, der matcher medlemmerne på baggrund af 

interesser snarere end personlighed. 

5.6 Markedsføring af individet 

At markedsføre individet bliver en væsentlig faktor i den moderne verden, ikke mindst på datingsi-

derne. Vi definerer os selv ud fra en række valg og produkter, vi gerne vil identificere os selv med. 

Således bliver disse byggesten i vor livsstil og selvidentitet (Giddens 2005:101). På datingsider 

handler det om, at fremstå attraktiv og vække interesse hos modparten. På den måde kan vi ud fra 

Baumans teori betragte brugerne på både Mazily og Match som en slags "produkter." For at kunne 

beholde sin plads i socialiseringssystemet er det vigtigt at vinde anerkendelse, og for at opnå denne 

må brugerne have en så attraktiv vare som muligt. På den måde bliver de både markedsførere af 

varer, og samtidig er de også den vare de markedsfører, et produkt. På den måde kan brugerne ud 

fra velvalgte interesser, personlighedstræk etc. på de respektive sider stimulere efterspørgsel, og 

lokke potentielle partnere til sig (Bauman 2008:13). På Mazily bliver markedsføringen langt tydeli-

gere, og følelsen af attraktivitet står i fokus.  

Koderne der ligger bag markedsføringen af individet på Mazily henholdsvis Match er dog ikke de 

samme. At have kulturelt kapital bliver på Mazily en måde at fremstå attraktiv på, at udvise at indi-

videt har god smag, ved at gennem "koder," som indikationer på individets interesser, smag etc. 

fremstille individet og udsende signaler, der kan opfanges og forstås/tolkes af en ligesindet. Det vil 

sige en der har samme kulturelle kapital og forståelse for god smag, der kan aflæse disse koder og 

tegn, og på den måde tolke dem til en større sammenhængende struktur. De forskellige variabler 

kan altså tilskrives en værdi, der først bliver relevant og mulig at tolke når den indgår i en større 

sammenhængende struktur, og her bliver et udtryk for definition af klassen. På den måde bliver de 

forskellige variabler en del af et klassificeringssystem, der bliver grundlag for en persons identitet 

og livsstil, såvel som en måde at markedsføre sig mod en bestemt målgruppe, der har værktøjet til at 

aflæse de udsendte "koder" (Bourdieu 1993:303). Brugernes billeder bliver ligesom teksten en må-

de at markedsføre sig. Billederne på de respektive datingsider adskiller sig og bekræfter desuden 

datingsidernes ontologi. På Mazily har brugerne valgt at lægge billeder op af dem selv med et arti-

stisk og æstetisk præg, snarere end billeder, der viser dem tydeligt. På Match er brugernes billeder i 
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højere grad som pasfotos og viser tydeligt, hvordan brugeren ser ud. Denne forskel går i tråd med 

det kunstneriske fokus på Mazily og det mere seriøse fokus hos Match.  

På Match drejer markedsføringen sig tilsyneladende om ærlighed, eller så tæt man kan komme her-

på. Det må formodes at brugerne også her har været bevidste om, hvad de lægger op, men der fore-

kommer ikke i samme høje grad en markedsføring af individet baseret på fx kulturelt kapital. I ste-

det deler de drømmen om kærligheden og ud fra dette forsøger de at finde en partner. Dog bliver 

ærlighed en måde at fremstå som ægte og genuin og på den måde også en slags diskurs. Således i 

sin profiltekst på Match: 

"Jag har sökt mig till den här sidan pga. jag hoppas att det här kan finnas en fantas-

tisk kvinna som liksom jag tröttnat på krogmiljön och dess ytligheter. Jag söker alltså 

något seriöst och beståndigt, någon jag kan känna den här äkta och genuina kärleken 

till, någon jag kan dela allt med." (..) "Kan tyvärr vara lite blyg, men det släpper när 

jag lär känna folk." B3, 2012-05-03 

Det tydelige fokus på at finde en partner og seriøsiteten omkring dette går igen, idet denne manife-

steres allerede på forsiden. Denne ærlighed om svage sider kan være sværere at finde frem til på 

Mazily. Dette hænger især sammen med, at brugerne på Match i langt højere grad beskriver deres 

personlighed end brugerne på Mazily, hvor det snarere er interesser der beskriver individet.  

5.7 Interesse frem for personlighed  

"Kattmänniska, Konstvetare, Vegan, P1-lyssnare, Multikonstnär/musiker, Löpa-

re/boxare/yogaut-övare, Maskeradälskare, 1/4 tysk, Melankoliker, Kurioskabinettsin-

nehavare" A3, 2012-05-03 

Sådan skriver en af brugerne på Mazily i beskrivelsen af sig selv i profilteksten. Overvægten af or-

dene handler om interesser frem for personlige egenskaber eller personlighed. Tendensen på Mazily 

er generel. A2 har ikke et eneste tag, der beskriver personlige egenskaber, A1 blot nogle få. Det må 

anses for at være strategiske beslutninger omkring, hvad der lægges op, og hvilket indtryk selvbil-

ledet og identitet skal give hos beskueren. Således er Giddens teori om det splittede individ, snarere 

et udtryk for brugernes konstante søgen efter at udforme en ønskværdig identitet (Giddens 

2005:202f). Interesserne fremstår som tegn der kan give konnotationer til statussymboler, der påvi-

ser ontologi og magtstatus, igen med kobling til den respektive datingsides budskab. Hos denne 
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Mazilybruger er overvægten af ordene kulturorienterede. På Match skriver brugerne i højere grad 

om deres personlighed og ønsket til partneres personlighed. B3 skriver:  

"Jag är en glad och omtänksam kille som söker likasinnad!" B3, 2012-05-03 

Han har altså som det første i sin profiltekst beskrevet personlige egenskaber. Desuden beskriver 

han sig i kategorien "Personlighed" som "lugn." Brugerne på Match fortsætter altså i "ærligheds-

diskursen". Brugerne på Match har også lagt interesser op på deres profiler, men disse er standardi-

serede som brugeren kan vælge, og har i lige så høj grad fokus på sport som "gå på bio." Interesser-

ne her er altså mere overgribende, og udspecificerer ikke som på Mazily præcis hvilke film, hvilken 

musik og lignende brugeren synes om. På Mazily er der desuden ingen kategorier der handler om 

sport, men blot kulturorienterede kategorier. Ønsker brugeren her at udtrykke en sportsinteresse, må 

dette gøres som hos bruger A3, i profilteksten. Markedsføringen af individet adskiller sig altså i 

interesser på de to sider. Ved nærmere granskning af de respektive sider, bliver det tydeligt, at der 

udover kunsten er mønstre og sammenhænge i det, der kan anses for at give kredibilitet eller posi-

tivt bidragende til interessenter af brugernes identitet. Verdens muligheder i det postmoderne sam-

fund er ifølge Giddens uendelige (Giddens 2005:224). At påvise interesser bliver en måde at af-

grænse og definere sit selvbillede og selvfremstilling. Dette er således en del af det nye fænomen 

med nichede datingsider, der adskiller sig ud fra interesser. På Mazily ligger jagten efter kærlighed 

langt mere implicit, og i stedet for tryghed forsøger brugerne at virke eventyrlystne og kosmopoliti-

ske. I interesserne på Mazily er der et tydeligt mønster der går igen, og det er muligt at adskille, 

hvilke normer der råder her. Flere brugere påpeger udover kunsten interessen for at rejse og kosmo-

politiske tendenser.  

"Lyssnar på progressiv jazz, dricker italiensk espresso importerad i min vänninas rygg-

säck." A1, 2012-05-03 

Giddens forklarer dette ud fra at en kosmopolitisk person føler sig hjemme i en række forskellige 

kontekster (Giddens 2005:225), og således kan brugeren manifestere dette ved at skrive en status 

som ovenstående. Dette bliver også et symbol på at være i kontakt med det globale og følge med i 

tiden, som et resultat af samfundsudviklingen og tid- og rumskomprimeringen (Giddens 2005:222). 

Samtidig har denne bruger beskrevet sig selv som "Prestigelös," så det forekommer som en naturlig 

del af brugerens personlighed. På Mazily løfter den typiske bruger sin interesse for second hand og 

vegetarisme/veganisme frem, som et symbol på bevidstheden om verden som et led i selvfremstil-
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lingen og identiteten. I stedet for et fokus på økonomi ligger dette på kunst, kultur og en bevidsthed 

om det globale. Alle valg bliver bekræftende i individets distinktion og for Mazilybrugere, der har 

det kulturelle i fokus bliver dette en måde at vise felttilhørighed. At på denne måde fremhæve be-

vidste attraktive faktorer, bliver en måde at definere identiteten, såvel som undgå stigmatisering og 

uønsket kategorisering fra omverdenen (Bourdieu 2010:478). Smagen er altså igen nærværende i 

samtlige valg, og formidles gennem interesser. De befæstes således for individet og for beskueren 

og udkrystalliseres i livsstilen, og jo højere individet kommer i det sociale hierarki, jo mere kommer 

det til at handle om det tidligere omtalte "stylization of life" (Bourdieu 2010:169). Ud fra denne 

teori bliver kunsten og det kulturelle kapital en måde at distinktere, og jo vigtigere bliver det at få 

en partner der er på samme niveau i hierakiet og i samme udstrækning beskæftiger sig med "styliza-

tion of life". Dette bliver en måde at bevare status såvel som ontologi. Således bliver Mazily et sted, 

hvor brugeren får bekræftet sit eget kulturelle kapital og status, frem for at gå med på en almen da-

tingside som fx Match, hvor det kulturelle kapital ikke definerer alle brugernes verdensbillede, og ej 

heller er det selvklare udgangspunkt for skabelsen af brugernes identitet.  

 

6. Slutdiskussion 

Formålet med undersøgelsen har været at belyse og undersøge, hvordan brugere på den nye nichede 

datingside Mazily gør distinktioner igennem identitet og smag. Dette i sammenligning med dating-

siden Match. Ud fra Bourdieus teori skabes Mazily som sit eget felt, der gør distinktion til andre ud 

fra et tydeligt fokus på kultur og bliver på denne måde en social klasse med et fælles dispositionssy-

stem.  

Mazilys skaber Olle Morin lægger ikke skjul på, at det er en datingside, der kun målretter sig mod 

en bestemt målgruppe, snarere end at omfavne hele befolkningen. Dette er et tema der går igen hos 

brugerne, der bevidst lægger strategiske interesser og udtalelser op på deres profil, for at påvise 

ethos i deres smag, og samtidig markedsføre sig mod en gruppe brugere, der lig dem selv har sam-

me habitus og dispositionssystem. På denne måde ses, hvordan datingsidernes ontologi går igen i 

brugernes selvfremstilling. Brugerne på Mazily er i høj grad bevidste om konstruktionen af deres 

identitet, og deres valg og tydelige smagsdistinktioner bliver en måde at konstruere en selvidentitet. 

Deres livsstil danner således rammen for denne, og som Giddens beskriver, bliver livsplaner grund-

læggende for identiteten, idet det bliver en måde individet forbereder sig til fremtiden. Således bli-
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ver det homogene partnervalg en måde at opretholde livsplanen og livsstilen, og således skabe tryg-

hed i det globale. I kraft af internettets voksende og brede sfære og kontakten med det globale og 

deraf også en tabt lokal tryghed og forankring, finder individet tryghed i at foretage afgrænsninger. 

Selve distinktionen er i høj grad en måde at undgå kognitiv dissonans og bevare den ontologiske 

tryghed, idet verdensbilledet bevares, i kraft af at brugerne møder ligesindede med samme verdens-

billede. Det er interessant, at Mazily er et forum, der beskæftiger sig med interesser frem for per-

sonlighed. Dog hænger personlighed og interesser sammen i individet, men på Mazily defineres 

personligheden gennem interesser snarere end egenskaber som på Match, og således bliver disse et 

udtryk for identiteten. Betoningen af interesse frem for personlighed er en ny tendens på de nichede 

datingsider, og livsstilen bliver ligeledes en måde at skildre identiteten. På Mazily leder brugeren 

efter en partner med samme kulturelle kapital, hvor brugere på Match leder efter en partner der er i 

overensstemmelse med demografiske egenskaber og personlighed. På Mazily foreligger en større 

bevidsthed om magten til at definere smagen og tilhøre feltet for de med højt kulturelt kapital, hvil-

ket ifølge Bourdieus teorier bliver en måde at få status, og igennem smag bliver dette en måde at 

foretage distinktion. Ud fra denne smagsdistinktion forsøger individerne at fremstille sig som at-

traktive og begærlige for interessenter.  

Ud fra den tidligere forskning, der påviste at vi er bevidste om at fremstå attraktive, såvel som at 

søge partnere der er lig os selv, har dette studie påvist, hvordan brugere på den nichede datingside 

Mazily ud fra tydelige opfattelser om datingsidens ontologi, gennem smag og interesser markedsfø-

rer individet og gennem dette foretager distinktioner. Nichede datingsider bliver udtryk for en tyde-

lig afgrænsning og distinktion frem for den implicitte distinktion på almene datingsider som på 

Match.   

6.1 Forslag til videre forskning 

I videre forskning vil det være interessant at undersøge, hvilke tanker brugerne selv har gjort sig 

angående deres medlemskab og hvorfor de valgte netop denne side. Ydermere kan det være interes-

sant at undersøge andre nichede datingsider, og se om der også her er tale om en distinktion til an-

dre sociale klasser og felter.  
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