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Bilag 2: Transskribering af interviews 

Bilag 2A: Interview med Iben 
	  Nr. Person Transskribering Meningskondens

ering 
Kategoriseri
ng 

1 Moderator Introduktion til interviewet. Introduktion. Introduktion. 
2 Moderator Men vi vil lige starte med 

en kort præsentation, hvor 
du bare fortæller, hvad du 
hedder, hvor gammel du er, 
og hvad du laver, eller 
hvad du studerer. 

Præsentation. Præsentation. 

3 Iben Jeg hedder Iben, og jeg er 
22 år, og jeg bor i 
København på Amager på 
kollegie. Og jeg læser til 
lærer på Zahle på 
Nørreport. 

Iben, 22 år, bosat i 
København, læser 
til folkeskolelærer. 

Præsentation. 

4 Moderator Ja. Hvornår hentede du 
Tinder? Sådan cirka. 

Hvornår hentede di 
Tinder? 

Brug. 

5 Iben Det er lang tid siden. Jeg 
tror, at det er måske et år 
siden eller sådan noget. Jeg 
ved det ikke helt. 

Et år siden. Brug. 

6 Moderator Jaer, men cirka et års tid 
siden eller sådan noget? 

  

7 Iben Ja, det tror jeg. Halvandet 
måske. Ej, et år tror jeg. 

Måske halvandet 
år siden. 

Brug. 

8 Moderator Hvorfor valgte du at hente 
Tinder dengang? 

Hvorfor valgte du 
at hente Tinder? 

Bevæggrund. 

9 Iben Fordi jeg var single, og det 
kunne være lidt sjovt. Det 
var faktisk ikke med min 
gode vilje, fordi jeg havde 
egentlig tænkt mig, at jeg 
ikke ville have det. Men så 
installerede min veninde 
Marie-Louise det på min 
telefon, og så var der ikke 
rigtig nogen vej udenom. 
Og så kunne jeg ikke lade 
være med at begynde at 
bruge det, og sådan noget. 
Så det syntes jeg, var lidt 
sjovt. 

Var single og 
syntes, at det 
kunne være sjovt. 
Ikke med sin gode 
vilje, men veninde 
installerede det på 
telefon. 

Bevæggrund. 

10 Moderator Jaer, så det var måske også Så du begyndte at Bevæggrund. 
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lidt fordi dine veninder 
brugte det og så, at du også 
begyndte at bruge det på 
den måde? 

bruge det, fordi 
dine venner brugte 
det? 

11 Iben Ja, prøvede at få mig med i 
dating-gamet [griner]. 

Ja, venner fik 
hende med i 
dating-gamet. 

Bevæggrund. 

12 Moderator Hvor ofte bruger du 
Tinder? Sådan cirka. Altså 
er det flere gange i ugen 
eller bare nogen dage? 

Hvor ofte anvender 
du Tinder? 

Brug. 

13 Iben Altså DA jeg brugte det, 
jeg har det ikke lige nu 
[Moderator: Nej]. Men da 
jeg brugte det, der var det 
lidt forskelligt. Det var tit 
om aftenen. Det kunne 
sådan set næsten være 
HVER aften, hvor jeg bare 
lå og swippede igennem, 
hvor jeg faktisk… Jeg 
kunne alligevel bruge 
rimelig lang tid på det. Jeg 
tror, at jeg i hvert fald 
kunne ligge sådan over en 
halv time [griner]. 
[Moderator: Jaer]. Og 
swipe.  

Har ikke Tinder 
lige nu. 
Brugte det tit om 
aftenen – kunne 
være hver aften i 
over en halv time. 

Brug. 

14 Moderator Brugte du for eksempel 
mere i weekenderne? 

Brugte du Tinder 
mere i 
weekenderne? 

Brug. 

15 Iben Øhhhhhhm, joooe, det er 
nogenlunde det samme. Jeg 
synes alligevel, at jeg 
brugte det ret meget i 
hverdagene. Bare der om 
aftenen. [Moderator: Jaer]. 
Men jo, så i weekenden, 
når man skal ud og sådan 
noget, så er der i hvert fald 
også mange, der skriver til 
en, fordi at de gerne vil 
mødes med en i byen eller 
sådan noget. [Moderator: 
Jaer]. Så ja, jeg tror, måske 
lidt mere i weekenderne. 

Nogenlunde det 
samme, men 
måske lidt mere i 
weekenderne. 
Brugte det også 
meget i 
hverdagene. 

Brug. 

16 Moderator Okay. Hvilke situationer 
bruger du Tinder i? 

Hvilke situationer 
bruger du Tinder i? 

Brug. 

17 Iben Det kan både være, hvis 
man er sammen med nogen 

Sammen med 
venner, når man er 

Brug. 
Brvæggrund. 
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af sine venner og gør det 
sådan lidt for sjov og 
swiper sammen og har det 
lidt sjovt med det. Og så 
kan det også være, hvis 
man bare er alene og keder 
sig [griner]. Og så kan det 
også være, nu skal jeg sgu 
også i gang med at date 
eller finde en eller anden.  

alene og keder sig, 
hvis man tænker, 
at nu skal man i 
gang med at finde 
en. 

18 Moderator Hvordan bruger din 
omgangskreds Tinder? 
Sådan er der forskel på, 
hvordan dig og dine venner 
bruger det? 

Hvordan anvender 
din omgangskreds 
Tinder? 

Brug. 
Andres brug. 

19 Iben Ja altså, jeg har da nogle 
veninder, der bruger det ret 
meget og er ret seriøse 
omkring det, og som 
virkelig tager på mange 
dates, mange Tinder-dates. 
Og det tror jeg sådan er for 
at finde en kæreste. 
[Moderator: Jaer]. Og så er 
der også en del af mine 
veninder, der faktisk har 
fundet deres kæreste på 
Tinder på et tidspunkt 

Nogle veninder 
bruger det ret 
seriøst. Del 
veninder har 
fundet deres 
kæreste på Tinder. 

Brug. 
Andres brug. 
Relationsska
belse. 

20 Moderator Jaer. Er der også forskel 
på, hvis du har nogle 
drengevenner, der bruger 
Tinder, om der er forskel 
på, hvordan dine 
drengevenner og 
pigevenner bruger det? 

Forskal på drenge- 
og pigevenners 
brug af Tinder? 

Brug. 
Andres brug. 

21 Iben Øhm, altså jeg synes 
egentlig ikke, at jeg har så 
mange drengevenner, der 
bruger det. Altså jeg havde, 
min ven Mads, han 
installerede det engang, og 
så var der nogen, der tog 
over hans profil og 
begyndte at lave den om og 
skrive alt muligt med, at 
han var homoseksuel 
[Moderator: Ja okay]. Så 
det blev lidt en plat ting. 
Hvor de bare gjorde grin 
med det og sådan. Nej, det 

Har ikke så mange 
drengevenner, der 
bruger det. 
Havde en ven, der 
brugte det, men der 
blev hans profil 
overtaget af andre, 
der lavede sjov 
med det. 

Brug. 
Andres brug. 
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ved jeg faktsik ikke helt, 
jeg har ikke så mange 
drengevenner. 

22 Moderator Nej. Hvad synes du om 
brugervenligheden på 
Tinder? 

Brugervenligheden 
på Tinder? 

Konstruktion. 

23 Iben [Pause]. Øhm, jeg synes 
egentlig, at det er meget 
fint. Der er jo sådan nogle 
knapper, man skal betale 
ekstra for at kunne bruge. 
Ja, så dem kan man så 
komme til at trykke på. 
Men så siger de, at man 
skal købe noget for at 
kunne bruge dem. Jeg 
synes, at det er let at finde 
ud af, der er ikke så mange 
ben i. Altså jeg er sådan ret 
idiot, og jeg kunne godt 
finde ud af det. 

Meget fin, let at 
finde ud af. Ekstra 
knapper man skal 
betale penge for, 
som man kan 
komme til at 
trykke på. 

Konstruktion. 

24 Moderator Sådan den er sådan 
forholdsvis… Den er ret 
nem at anvende? 

Nem at anvende? Konstruktion. 

25 Iben Ja, det synes jeg. Ja. Konstruktion. 
26 Moderator Jaer. Hvordan bruger du 

swipe-funktionen? Altså 
bruger du alle slags 
swipes? 

Hvordan bruger du 
swipe-funktionen? 

Konstruktion. 

27 Iben Nej, jeg bruger kun den 
der… Jeg trykker på 
knappen. Jeg swiper ikke 
til højre eller venstre, jeg 
klikker bare. 

Klikker bare på de 
to knapper – like 
og dislike (swiper 
ikke). 

Konstruktion. 

28 Moderator Ja, men jeg mener, du 
bruger ikke det der… Du 
bruger like og dislike, men 
du har ikke brugt det der 
Super Like for eksempel? 

Bruger du Super 
Like? 

Konstruktion. 

29 Iben Nårh, nej, fordi jeg synes 
kun, at der er klamme typer 
[Moderator: griner] der 
Super Liker folk [griner]. 
Sådan lidt desperat på en 
eller anden måde [griner]. 

Nej, det er klamme 
typer, der anvender 
Super Like. 

Konstruktion. 

30 Moderator Jaer, så det bliver lidt for 
meget? 

  

31 Iben Ja, det bliver simpelthen 
for meget. Det gider jeg 
ikke.  

Det bliver for 
meget med Super 
Like. 

Konstruktion. 
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32 Moderator Hvad tænker du om den 
måde som match-
funktionen, den er 
opbygget? Altså, at der for 
eksempel kun er gengældte 
likes, der kan chatte med 
hinanden?  

Hvad tænker du 
om opbygningen af 
match-funktionen? 

Konstruktion. 

33 Iben Det synes jeg er mega rart, 
fordi så får man heller ikke 
det der nederlag hver gang, 
der er nogen, der ikke 
sådan... Man kan jo ikke 
vide, hvem der sådan, eller 
det kan man måske godt, 
men hvem der sådan ikke 
har liket tilbage. Altså det 
bliver lidt mere skjult. Så 
er det ikke så hårdt at blive 
afvist på en eller anden 
måde. 

God opbygning. 
Undgår nederlag, 
hvis dem, man har 
liket, ikke liker 
tilbage. 

Konstruktion. 

34 Moderator Ja, hvad er vigtigst ved en 
Tinderprofil? 

Hvad er vigtigst 
ved en 
Tinderprofil? 

Selvfremstilli
ng. 
Andres brug. 

35 Iben [Pause] altså hvis jeg skal 
kunne lide en Tinderprofil?  

  

36 Moderator Ja.   
37 Iben Altså at der ikke står for 

meget. Det kan godt virke 
sådan meget påtaget og 
sådan lidt for desperat, hvis 
vi siger, at de har skrevet 
en mega lang profiltekst, 
og det er også bare nemt at 
gennemskue, synes jeg, når 
de prøver for hårdt. Og når 
de prøver at være helt vildt 
sjove i deres profiltekst og 
fyrer jokes af. Det bliver så 
let gennemskueligt. Det 
skal helst bare være sådan 
noget helt nede på jorden. 
Ikke alt for spille-smart-
agtigt.  

At der ikke står for 
meget i 
profilteksten – kan 
virke for påtaget 
og for desperat. 
Nemt at 
gennemskue, når 
folk prøver for 
hårdt, og når folk 
prøver at være 
sjove. Skal helst 
bare være noget 
helt nede på jorden 
– ikke spille-smart-
agtigt. 

Selvfremstilli
ng. 
Andres brug. 

38 Moderator Jaer.   
39 Iben Sådan noget med, arh, nu 

skal jeg lige tænke mig om. 
Altså kort og godt, hvad de 
sådan laver, og hvad de 
godt kan lide. Det skal ikke 
være, ja, for overdrevet. 

Skal kort og godt 
skrive, hvad de 
laver, og hvad de 
kan lide – ikke 
være for 
overdrevet. 

Selvfremstilli
ng. 
Andres brug. 
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40 Moderator Hvad med billeder og 
sådan noget? Er det også 
vigtigt, at der er et bestemt 
antal eller jaer? 

Hvad med antal 
billeder, er det 
vigtigt? 

Selvfremstilli
ng. 
Andres brug. 

41 Iben Ja, for man føler lidt, hvis 
der kun er et billede, eller 
et pænt billede, hvor man 
ikke kan se personen så 
godt, så er der ret stor 
sandsynlighed for, at det 
faktisk er det bedste 
billede, der nogensinde er 
taget dem [Moderator: 
griner]. Og folk er ret 
grimme i virkeligheden 
[griner]. Altså der skal 
virkelig være nogle 
forskellige slags billeder. 
Hvor man både kan se dem 
i fuld figur og ansigt i 
forskellige vinkler, sådan 
profil. [Moderator: Ja, så 
man er sikker på…]. Ja, så 
man er sikker på, at man 
ikke bliver snydt [griner]. 

Hvis der kun er ét 
billede, er der stor 
sandsynlighed for, 
at det er det bedste 
billede, der 
nogensinde er taget 
af dem. 
Der skal være 
forskellige 
billeder, hvor man 
kan se dem i 
forskellige vinkler, 
så man er sikker 
på, at man ikke 
bliver snydt. 

Selvfremstilli
ng. 
Andres brug. 

42 Moderator Jaer. Hvad med sådan 
billeder fra andre medier? 
Jeg har set, at nu kan man 
vælge, at der også kan være 
billeder fra ens Instagram 
for eksempel? 

Hvad med billeder 
fra andre medier 
såsom Instagram? 

Sociale 
medier. 
Tværmedielle 
muligheder. 
 

43 Iben Ja, men det er igen meget 
nice, for så får man også, 
så kan man også danne sig 
et bredere af, hvad det er 
for en person. Altså hvis 
man har set deres 
Instagrambilleder, så har 
man jo alligevel rimelig 
stor indsigt i deres liv og 
sådan, hvad de går rundt og 
laver. Så bliver man 
måske… Det er lidt mere 
betryggende, at man kan 
vide noget på forhånd, 
tænker jeg [Moderator: 
Jaer]. Men det er også 
sådan lidt for meget, at der 
er mange, der skriver i 
deres profiltekst, sådan 

Nice for så kan 
man danne sig et 
bredere billede af 
personen. 
Instagram giver 
stor indsigt i folks 
liv, og hvad de går 
og laver. Det er lidt 
mere betryggende, 
at man kan vide 
sådan noget på 
forhånd. 
 
Det er dog lidt for 
meget, at der er 
mange, der 
henviser til deres 
Snapchat og 
Instagram i deres 

Sociale 
medier. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Andres brug. 
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deres Snapchat og deres 
Instagram, fordi så ved 
man… Så er de måske lidt 
løse på tråden, fordi hvor 
mange piger har så ikke 
lige deres Snapchat og 
sådan. Det bliver sådan lidt 
for meget. 

profiltekst, fordi så 
ved man, at de 
måske er løse på 
tråden. 

44 Moderator Jaer. Hvilke overvejelser 
har du gjort dig om din, 
altså din egen Tinderprofil? 

Hvilke 
overvejelser har du 
gjort dig om din 
egen Tinderprofil? 

Selvfremstilli
ng. 

45 Iben Øhm, nu skal jeg lige 
tænke… Altså jeg har lavet 
den om et par gange. Jeg 
tænkte, at jeg gerne ville 
have nogle billeder, der 
afspejler den jeg er uden, at 
det bliver for falsk og 
påtaget. Altså jeg vil ikke 
kun lægge billeder ind, 
hvor jeg ser skide godt ud, 
og hvor jeg har fuld make-
up, men jeg vil også lægge 
nogle ind, hvor jeg vandrer 
i Island. Så de kan se, at 
sådan noget kan jeg også 
godt lide. Så jeg ikke 
fremstår alt for perfekt, for 
det er jo et falsk billede. 

Har lavet den om 
et par gange. Ville 
gerne have nogle 
billeder, der 
afspejler den, hun 
er uden, at det 
bliver falsk eller 
påtaget. Vil ikke 
kun lægge billeder 
ud, hvor hun ser 
godt ud med fuld 
make-up, men også 
billeder, hvor hun 
vandrer i Island. Så 
hun ikke fremstår 
perfekt. 

Selvfremstilli
ng. 

46 Moderator Jaer. Hvilke informationer 
sådan gav du adgang til? 
Altså havde du for 
eksempel billeder fra din 
Instagram? Eller sådan en 
profiltekst? 

Hvilke 
informationer gav 
du adgang til? 

Selvfremstilli
ng. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 

47 Iben Nej, jeg havde ikke noget 
med Instagram og 
Snapchat. Men jeg havde 
lavet en profiltekst, hvor 
jeg bare sådan havde 
skrevet… Jeg prøvede ikke 
sådan på at være sjov 
[griner]. Jeg skrev bare, 
hvem jeg var, og at jeg 
godt kunne lide natur 
måske, mine interesser og 
så nogle smileyer. Ellers 
ikke mere end det. Jeg 
skrev ikke sådan noget med 

Havde ikke noget 
med Instagram 
eller Snapchat. 
Havde en 
profiltekst. 
Prøvede ikke at 
være sjov, men 
havde bare skrevet, 
hvem hun var, og 
at hun godt kunne 
lide natur, 
interesser og nogle 
smileyer. 
Skrev ikke, at hun 

Selvfremstilli
ng. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 
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”jeg søger en kæreste” eller 
”jeg søger…”.  

søger kæreste eller 
andet. 

48 Moderator Nej. Hvorfor valgte du så 
for eksempel ikke at have 
billeder med fra din 
Instagram og sådan noget? 

Hvorfor fravalgte 
du billeder fra 
Instagram? 

Selvfremstilli
ng. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 
 

49 Iben Det var egentlig ikke 
noget, jeg tænkte… Jeg 
tror ikke… Jeg havde ikke 
set, hvordan jeg kunne få 
den til det. 

Vidste ikke, at man 
kunne få Tinder til 
det. 

Selvfremstilli
ng. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 

50 Moderator Nej okay.   
51 Iben Men jeg tror måske, hvis 

jeg set, at man kunne det, 
så havde jeg nok også gjort 
det. [Moderator: Ja]. Det 
ville ikke gøre mig noget, 
hvis folk kunne se mine 
Instagrembilleder. 

Havde nok gjort 
det, hvis hun havde 
vidst det. Ville 
ikke gøre noget, at 
folk kunne se mine 
Instagrambilleder. 

Selvfremstilli
ng. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 

52 Moderator Nej. Hvad tager du med i 
overvejelserne, når du liker 
eller disliker?  

Hvad tager du med 
i overvejelserne, 
når du liker og 
disliker? 

Relationsska
belse. 

53 Iben Det går generelt virkelig 
virkelig hurtig. Men der er 
i hvert fald nogen, hvor jeg 
bare tænker, ”ja, det 
kommer aldrig til at ske”. 
Det er sådan, hvis de har 
bar overkrop, hvor de står 
og flexer, eller hvor man 
ikke kan se deres ansigt, 
eller alt for fjollebillede. 
Det skal også være lidt 
seriøst, og de skal også 
virke som om, at de er lidt 
seriøse omkring det.  

Går generelt 
virkelig hurtigt. 
Ved nogen, hvor 
hun tænker, at det 
kommer aldrig til 
at ske – hvis de 
flexer i bar 
overkrop eller alt 
for fjollebilleder, 
disliker hun. Det 
skal være lidt 
seriøst. 

Relationsska
belse. 
Selvfremstilli
ng. 

54 Moderator Så billederne betyder ret 
meget? 

Billederne betyder 
ret meget? 

Relationsska
belse. 
Selvfremstilli
ng. 

55 Iben Ja, de skal bare se søde ud. Ja, skal se søde ud. Relationsska
belse. 
Selvfremstilli
ng. 

56 Moderator Hvad sådan noget med Kigger du på Relationsska
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fælles venner? Kigger du 
på sådan noget som fælles 
venner? Eller interesser 
eller sådan?  

fælles venner? 
Eller interesser? 

belse. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 

57 Iben Ja, det gør jeg, fordi hvis 
der er nogen, jeg har fælles 
venner med på Facebook, 
så kan jeg gå ind at stalke 
dem på Facebook 
[Moderator: Jaer]. Og så 
finde ud af lidt mere om 
dem. MEN jeg har altså 
virkelig også virkelig tit 
prøvet på Tinder, at hvad 
hedder det, at der står, at du 
har mega mange fælles 
venner, og så har man det 
bare ikke alligevel, fordi 
det er snyd. Jeg ved ikke, 
hvorfor den gør det. Om 
det er for at lokke en eller 
et eller andet [Moderator: 
Ja, det er lidt mærkeligt]. 

Ja, kigger efter 
fælles venner, for 
så kan man gå ind 
at stalke dem på 
Facebook. Men har 
også tit prøvet, at 
antallet af fælles 
venner ikke 
stemmer overens 
med virkeligheden. 

Relationsska
belse. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 

58 Moderator Men hvordan føles det, når 
du får et match?  

Hvordan føles det, 
når du får et 
match? 

Bekræftelse. 
Relationsska
belse. 

59 Iben Øhm, man bliver lidt glad. 
[Moderator: Jaer]. Det er 
sådan… Jeg kan huske 
sådan lige i starten, da jeg 
fik mit første match, der 
var jeg sådan helt oppe at 
køre over det, fordi jeg 
synes, at det var helt 
fantastisk, at der var en, der 
havde matchet mig, kunne 
lide mine billeder og sådan 
noget. [Moderator: Jaer]. 
Men så går der også bare 
lidt af det, fordi man får jo 
skide mange match, når 
man bare ligger og swiper 
løs. [Moderator: Jaer]. Men 
man bliver alligevel lidt 
glad. Det giver lidt 
selvtillid. 

Bliver glad. I 
starten, hvor hun 
fik sit første match, 
var hun helt oppe 
at køre over det, 
fordi hun syntes, at 
det var fantastisk, 
at der var en, der 
havde matchet 
hende. Men så går 
der lidt af det, da 
man får mange 
matches, når man 
ligger og swiper 
løs. Men man 
bliver alligevel 
glad. 

Bekræftelse. 
Relationsska
belse. 

60 Moderator Ja, man får et lille kick ud 
af det eller sådan? 

Man får et lille 
kick? 

Bekræftelse. 

61 Iben Ja, man får et lille kick. Ja, Ja, man får et lille Bekræftelse. 
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det tror jeg faktisk. 
[Moderator: Har du…]. 
Især hvis det var en, som 
man virkelig havde håbet, 
at han ville like en tilbage 
[griner]. 

kick. Især hvis det 
var en, man 
virkelig havde 
håbet ville like 
tilbage. 

62 Moderator Har du det på samme 
måde, hvis der er nogen, 
der liker dit billede på 
Instagram eller Facebook? 
Sådan er det den samme 
fornemmelse? Eller er det 
lidt anderledes på Tinder? 

Har du det på 
samme måde, hvis 
nogen liker dit 
billede på 
Instagram eller 
Facebook? 

Bekræftelse. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 

63 Iben Det er lidt anderledes, 
synes jeg. Man bliver jo 
stadigvæk glad, men det 
her er bare noget andet. 
Altså man viser jo, at man 
direkte er interesseret i en 
person [Moderator: Jaer]. 
Ved at like den. Så der 
ligger lidt mere i det end 
det bare er et billedeagtig. 
Så betyder, at man måske 
godt vil have noget med 
personen at gøre i et andet 
forum eller sådan.  

Det er lidt 
anderledes på 
Tinder. Man bliver 
stadig glad, men 
det er anderledes 
på Tinder, da man 
jo direkte viser, at 
man er interesseret 
i en person ved at 
like den. Så det 
betyder, at man 
måske gerne vil 
have noget med 
personen at gøre i 
et andet forum. 

Bekræftelse. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale 
medier. 

64 Moderator Så det er lidt mere 
dybdegående end hvis der 
bare er nogen, der liker dit 
billede på Facebook? 

Så det er mere 
dybdegående på 
Tinder? 

Bekræftelse. 

65 Iben Ja, det synes jeg. Ja. Bekræftelse. 
66 Moderator Hvordan føles det, når et 

match skriver til dig på 
Tinder? 

Hvordan føles det, 
når et match 
skriver? 

Bekræftelse. 
Relationsska
belse. 

67 Iben Det er altid fedt, når det er 
dem, der skriver først. Men 
så synes jeg også bare ofte, 
at den går altid død. Sådan. 
Men man håber altid at 
være den, der bliver 
skrevet til. 

Det er fedt, når det 
er matchet, der 
skriver først. Men 
så går den lidt død. 
Men man håber, at 
være den, der 
bliver skrevet til. 

Bekræftelse. 
Relationsska
belse. 

68 Moderator Ja, så hvis du ikke… Jeg 
tænker også, hvad så hvis 
personerne, dine match, de 
ikke sådan skriver? Altså 
sådan. 

Hvordan føles det, 
hvis et match ikke 
skriver? 

Bekræftelse. 
Relationsska
belse. 

69 Iben Så tænker man heller ikke 
så meget over det. Det er 

Så tænker man 
heller ikke så 

Bekræftelse. 
Relationsska
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meget normalt, at man bare 
matcher med folk, og så 
man ikke skriver sammen. 
[Moderator: Ja]. Men det er 
også sådan ofte, hvis de så 
skriver til en, og man så 
har en samtale kørende, så, 
ja, så fader den alligevel 
bare ud, men mindre, at 
man aftaler at mødes lige 
med det samme. 

meget over det. 
Det er meget 
normalt, at man 
matcher med folk 
uden at skrive. 
Hvis man har en 
samtale kørende 
fader den alligevel 
ofte ud med 
mindre, at man 
mødes. 

belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 

70 Moderator Ja. Øhm. Skriver du… Ja, 
du har så skrevet med 
nogle af dem, du har 
matchet med på Tinder, 
men er det mange af dem, 
du skriver med? Eller har 
skrevet med? 

Hvor mange match 
har du skrevet med 
på Tinder? 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 

71 Iben Nogle perioder har jeg 
virkelig skrevet med 
mange, og det har været 
totalt stressende og 
uoverskueligt at have så 
mange samtaler kørende, 
fordi man vil gerne… Altså 
man får også lidt dårlig 
samvittighed, hvis man 
glemmer at svare og sådan 
noget. Men ja, det kan godt 
blive lidt stressende, når 
man skriver med så mange. 

Nogle perioder har 
hun skrevet med 
mange, som har 
været stressende 
og uoverskueligt, 
da man får dårlig 
samvittighed, hvis 
man glemmer at 
svare. 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 

72 Moderator Ja.   
73 Iben Der var også en, som jeg 

sådan skrev med over 
VIRKELIG lang tid 
faktisk, og vi havde nogle 
VILDT lange samtaler og 
skrev lange beskeder til 
hinanden og sådan noget. 
Men så… Og vi var 
sådan… ”Skal vi mødes”? 
Og der var ikke rigtig 
nogen, der havde tid. Og vi 
aftalte nogle gange at 
mødes, men så blev det 
aldrig til noget alligevel. Så 
slettede jeg så Tinder og 
geninstallerede det, det har 
jeg gjort super mange 
gange, øhm, hvor han så 

Der var også en, 
hun skrev med i 
virkelig lang tid 
med lange samtaler 
og beskeder, hvor 
de overvejede at 
mødes, men ingen 
havde rigtig tid. Så 
slettede hun Tinder 
og geninstallerede 
det, hvor han igen 
skrev til hende, 
hvor hun så bare 
ikke har gidet at 
svare, fordi det 
aldrig blev til 
noget. 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 
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skrev igen sådan ”Nå, hvor 
har du været?,” og ”Så er 
du tilbage igen,” og ”Lever 
d u stadig?” og sådan 
noget. Hvor jeg så bare 
ikke har gidet at svare, for 
det blev sgu aldrig til noget 
alligevel.  

74 Moderator Nej, er det fordi du føler, 
det bliver sådan… 

  

75 Iben Det er alligevel også lidt 
underligt, for man alligevel 
ved, vidste så meget om 
hinanden og havde skrevet 
så meget om alle mulige 
ting, og så havde man 
alligevel ikke nosser nok til 
at… [Moderator: At 
invitere en ud?]. Jaa, jeg 
ved ikke hvorfor, det blev 
bare aldrig til noget. 

Det er også lidt 
underligt, fordi 
man vidste så 
meget om 
hinanden, og så 
mødtes man ikke 
engang. Hun ved 
ikke, hvorfor det 
aldrig blev til 
noget. 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse.  

76 Moderator Nej. Er det ofte drengene, 
der skriver til dig først, 
eller skriver du også nogle 
gange til dem? 

Er det drengene 
eller dig, der 
skriver først? 

Relationsska
belse. 

77 Iben Jeg skriver næsten altid, 
nej, jeg skriver næsten 
aldrig. Det er næsten altid 
dem, der skriver til mig, 
med mindre der er en, hvor 
jeg tænker, at ham kunne 
jeg godt lide, fordi han var 
totalt cute eller et eller 
andet. 

Skriver næsten 
aldrig. Men mindre 
der er en, hun godt 
kan lide, fordi han 
er totalt cute. 

Relationsska
belse. 

78 Moderator Ja okay, så det er oftest 
drengene, der skriver? 

Så der er oftest 
drengene, der 
skriver? 

Relationsska
belse. 

79 Iben Jeg tror, at det er dem, der 
skriver til mig. Jeg har også 
bare det indtryk… Jeg har 
snakket med min ven 
Esben, som har Tinder, og 
han betaler virkelig også 
for det og sådan noget. Øh 
og han liker fucking mange 
piger, tror jeg nok. Og der 
er bare virkelig få, der liker 
ham tilbage. Så øhm. Jeg 
tror, at pigerne er lidt 
kræsne. 

Tror, at det er dem, 
der skriver til 
hende. Min ven 
liker også rigtig 
mange, men får få 
likes tilbage, så 
tror, at piger er lidt 
kræsne. 

Relationskab
else. 
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80 Moderator Ja, det kan godt tænkes.   
81 Iben I forhold til drenge. Eller 

han er i hvert fald rigtig 
træt af det. 

Sammenlignet med 
drenge. Han er træt 
af det. 

Relationsska
belse. 

82 Moderator Så er der, om du benytter 
dig af brugernes 
henvisninger til andre 
medier? Men vi har også 
snakket om, at du ja, 
tjekker deres Instagram og 
sådan noget ud, hvis de har 
vist den, og deres 
Facebook og sådan noget. 

Benytter du dig af 
brugernes 
henvisninger til 
andre medier? 

Sociale 
medier. 
Tværmedielle 
muligheder. 

83 Iben Ja. Ja. Sociale 
medier. 
Tværmedielle 
muligheder. 

84 Moderator Har du været på date med 
nogle af dem, som du har 
matchet med? 

Har du været på 
date med nogle fra 
Tinder? 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 

85 Iben Ja, det har jeg faktisk. Jeg 
har været på… Nu skal jeg 
lige tænke, om jeg har 
været på flere… Jeg tror 
faktisk kun, at jeg var på én 
date af alle mine matches. 
Der var en del, som jeg 
havde snakket om at skulle 
mødes med. Men så snart, 
at de skriver, ”Skal vi ses i 
morgen?” eller ”Skal vi ses 
den dag?”. Så svarer jeg 
ikke. For så tør jeg ikke 
alligevel.  

Har været på én 
date af alle mine 
matches. Har 
snakket med en del 
om at mødes, men 
så snart, at de skal 
fastlægge et 
tidspunkt, svarer 
hun ikke, fordi så 
tør hun ikke 
alligevel. 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 

86 Moderator Nej.   
87 Iben Men jeg var på en date med 

en, som hedder Jordi, fra 
Holland. Som virkede 
mega sjov og frisk og 
måske ikke helt vildt meget 
min type, men alligevel 
sådan nice type. Og han 
nogle søde ting og sådan 
noget. Så tænkte jeg ”så 
mødes jeg sgu med ham”, 
så kunne vi tage ud og 
drikke øl. 

Men var på date 
med en, der 
virkede sjov og 
frisk, og måske 
ikke helt hendes 
type, men alligevel 
hendes type. 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 

88 Moderator Stemte forestillingerne… 
Altså var han sådan, som 

Var han sådan, 
som du havde 

Relationsska
belse. 
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du havde regnet med i 
virkeligheden…? 

forestillet dig? 

89 Iben Det var det, jeg var ved at 
sige. Så kommer han så i 
hvide bukser, slikhår, 
sådan en rigtig CBS-
businesstype. Og sådan lidt 
genert egentlig. Og det var 
overhovedet ikke det 
indtryk, jeg havde fået af 
ham over SMS. Han er 
sådan lidt… en tør kiks. 
[Moderator: Jaer]. Og det 
havde han altså ikke været 
i SMS’erne. Der havde han 
rigtig sådan været 
humoristisk, og jeg ved 
ikke hvad. Og det var bare 
den værste date. Og der var 
ikke nogen af os, der skrev 
til hinanden efter. 

Nej. Det var 
overhovedet ikke 
det indtryk, hun 
havde fået af ham. 
Han var sådan en 
tør kiks, og det 
havde han ikke 
været i SMS’erne. 
Det var den værste 
date, og der var 
ingen af dem, der 
skrev til hinanden 
efter. 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 

90 Moderator Okay. Så det stemte…   
91 Iben Altså det var ikke fordi det 

var mega akavet. Men der 
var bare ikke nogen kemi 
imellem. 

Der var ingen 
kemi. 

Relationsska
belse. 
Relationsvedl
igeholdelse. 

92 Moderator Altså I var slet ikke 
hinandens typer i 
virkeligheden? 

I var ikke 
hinandens typer 
alligevel? 

Relationsska
belse. 

93 Iben Nej, og jeg havde bare 
troet, at han ville være 
sådan helt vildt frisk og 
sjov og fyre jokes af, og 
han var bare sådan typen, 
der hele tiden kørte 
fingrene igennem sit hår og 
sådan lidt genert. Sådan 
lidt stiv. Stiv type, jeg ved 
ikke. Altså ikke fuld, du 
ved. Lidt tør. [Moderator: 
Jaer].  

Nej, og hun havde 
troet, at han ville 
være frisk og sjov, 
men så var han lidt 
genert og en stiv 
type. 

Relationsska
belse. 

94 Moderator Tror du, at det gjorde en 
forskel, at I havde mødt 
hinanden på Tinder? Altså 
for eksempel end hvis I 
havde mødt hinanden i 
byen eller sådan noget? 

Havde det gjort 
nogen forskel, at I 
havde mødt 
hinanden på 
Tinder? 

Relationsska
belse. 

95 Iben Ja, fordi hvis jeg havde 
mødt ham i byen, så havde 
jeg jo aldrig nogensinde 

Hvis hun havde 
mødt ham i byen, 
havde hun aldrig 

Relationsska
belse. 
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snakket med ham. Fordi så 
ville det bare være totalt 
tydeligt, at vi ikke var 
hinandens typer, og det er 
også bare det, der er med 
Tinder, at… Altså hvis 
man møder hinanden i 
virkeligheden, så ved man, 
så kan man godt mærke 
lidt, om det er en, man vil 
eller en, man ikke vil, men 
på Tinder, der bliver man 
bare så hurtigt snydt. 

snakket med ham, 
for så ville det 
være tydeligt, at vi 
ikke var hinandens 
typer, men på 
Tinder bliver man 
hurtigt snydt. 

96 Moderator Jaer.   
97 Iben Hvor man så ender med at 

være på date med folk, som 
man bare aldrig nogensinde 
ville connecte med eller gå 
hen til i virkeligheden. 
MEN jeg havde faktisk 
også en lidt sjov oplevelse. 
Fordi jeg havde skrevet 
med en på Tinder, som 
hedder Jacob, og jeg havde 
tænkt ”Ej han virker mega 
nice”, og vi skrev også en 
del og snakkede om, at vi 
skulle mødes, med det blev 
aldrig til noget, og så 
slettede jeg det igen. Men 
så noget tid efter til nytår, 
der mødte jeg ham i 
virkeligheden, hvor jeg var 
sådan… Oppe til sådan en 
fest på kollegiet, og jeg 
kunne overhovedet ikke 
kende ham, han var sådan 
”Ej dig, har jeg set før”, 
”Men det har du ikke”. Så 
var det sådan ”Jeg har set 
dig før”, og så sagde han, 
at det var fordi vi havde 
matchet og skrevet 
sammen på Tinder. Sådan 
”hvad”, det kan jeg slet 
ikke huske. Så det var fordi 
han kunne kende mig, og 
så begyndte jeg også lidt at 
kunne kende ham og sådan 
noget. Det viser det lidt, 

Hvor man ender 
med at være på 
data med folk, man 
aldrig nogensinde 
ville connecte med 
i virkeligheden. 

Relationsska
belse. 
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hvor unødvendigt, at 
Tinder nogen gange er, 
fordi vi havde mødt 
hinanden uanset. Og vi 
connetede så i 
virkeligheden, og så var vi 
også på en date 
efterfølgende. Og det var 
så måske lidt på grund af 
Tinder, fordi han havde 
set… Kunne genkende 
mig. Det var bare lidt en 
sjov historie. 

98 Moderator Så Tinder kan sådan lidt 
være en icebreaker til, hvis 
man så møder hinanden 
sådan i virkeligheden, eller 
så har men sådan lidt en 
connection? 

Så Tinder kan være 
en icebreaker til 
hvis man møder 
folk fra Tinder i 
virkeligheden? 

Relationsska
belse. 

99 Iben Ja, lige præcis. Ja. Relationsska
belse. 

100 Moderator Kan man tillade at opføre 
sig anderledes på Tinder i 
forhold til andre sociale 
medier, ja eller i forhold til 
sådan den virkelige 
verden? 

Kan man tillade sig 
at opføre sig 
anderledes på 
Tinder i forhold til 
andre sociale 
medier og den 
virkelige verden? 

Sociale 
medier. 
Konstruktion. 

101 Iben Det synes jeg bare ikke, at 
man kan. Det synes jeg er 
lidt noget underligt noget. 
Der er jo tit folk, der er jo 
folk, der bruger det på 
forskellige måder. Der er 
også nogen, der bruger det 
som en måde at få sex på. 
Øhm og sådan skriver 
første besked ”Skal vi 
knalde?”. Og det synes jeg 
faktisk, det synes jeg ikke 
er super nice egentlig. 
Øhm, hvad var det, du 
spurgte om? 

Synes hun ikke, at 
man kan. Der er 
folk, der bruger 
Tinder på 
forskellige måder, 
nogle bruger det til 
sex ved at skrive 
”skal vi knalde?”, 
og det synes hun 
ikke er fedt. 

Konstruktion. 
Relationsska
belse. 

102 Moderator Jaer, altså om man kan 
tillade sig at opføre sig 
anderledes på Tinder end 
ja, sådan i forhold til… 

Kan man tillade at 
opføre sig 
anderledes? 

Sociale 
medier. 
Konstruktion. 

103 Iben Det synes jeg, at der er 
mange, der gør. Og det 
kommer an på, hvordan 

Der er mange, der 
opfører sig 
anderledes på 

Konstruktion. 
Relationsska
belse. 
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man gør det. Men det synes 
jeg som udgangspunkt ikke 
rigtig, at man kan tillade 
sig. Jeg synes, at man kun 
kan være bekendt at give et 
autentisk billede af, hvem 
man egentlig er. Altså man 
skal ikke… Ja.  

Tinder. Synes ikke, 
at man kan tillade 
sig det, da man kun 
kan være bekendt 
at give et autentisk 
billede af en. 

104 Moderator Hvad med sådan noget med 
at lade være med at svare 
tilbage? Eller måske ja, 
skrive sådan? 

Hvad med at lade 
være med at svare? 

Konstruktion. 
Relationsska
belse. 
Sociale 
medier. 

105 Iben Nårh, på den måde. Jamen 
det synes jeg egentlig er 
virkelig forkert. Men det er 
fordi det er så 
overvældende, at man 
skriver med så mange. Og 
at man har så mange 
matches. Så kan man 
simpelthen ikke overskue 
at svare alle, men man ville 
jo aldrig, hvis det var ens 
venner, der skrev til en, så 
ville man jo aldrig bare 
lade være med at svare. 

Det er virkelig 
forkert. Man ville 
aldrig lade være 
med at svare, hvis 
det var ens venner. 

Konstruktion. 
Relationsska
belse. 
Sociale 
medier. 

106 Moderator Nej.   
107 Iben Det ville jeg i hvert fald 

virkelig få dårlig 
samvittighed over. Og det 
får man også lidt på de der, 
synes jeg. Men altså. Det er 
jo egentlig heller ikke 
okay, at man ignorerer folk 
eller ja, lige pludselig 
stopper med at skrive. 

Det ville jeg få 
dårlig samvittighed 
over. 

Konstruktion. 
Relationsska
belse. 
Sociale 
medier. 

108 Moderator Hvordan påvirker Tinder 
den måde, som du 
forholder dig til dating i 
den virkelige verden? Altså 
for eksempel… 

Hvordan påvirker 
Tinder dating i den 
virkelige verden? 

Relationsska
belse. 

109 Iben Altså hvordan Tinder er i 
forhold til at date i 
virkeligheden? 

  

110 Moderator Ja, eller sådan om du dater 
uden at anvende Tinder? 

Dater du uden at 
anvende Tinder? 

Relationsska
belse. 

111 Iben Jamen man kan sige, det 
bliver, det er lidt sværere. 
Det bliver jo sværere og 

Det er lidt sværere. 
Det bliver sværere 
og sværere at møde 

Relationsska
belse. 
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sværere at møde folk i 
virkeligheden. Især når 
man ikke er fuld. Så er det, 
når man møder hinanden til 
fester, hvor man er fuld, så 
er det lidt et bootycall, og 
så bliver det alligevel heller 
aldrig til noget. Jeg tror 
bare, at det er fordi, det er 
så tilgængeligt. Det er så 
meget nemmere. 

folk i 
virkeligheden. Især 
når man ikke er 
fuld. Når man 
møder hinanden til 
fester er det lidt et 
bootycall, og så 
bliver det alligevel 
ikke til noget. Tror, 
det er fordi det er 
så tilgængeligt, at 
det er nemmere. 

112 Moderator Ja.   
113 Iben Bare lige at swipe, og så 

finde en masse matches, 
man så kan date. Det gør 
det nok bare nemmere. 

  

114 Moderator Her tænkte jeg også, det 
der med, at Tinder altid er 
en mulighed. At det er 
måske lidt en, jeg ved ikke, 
hæmsko for dating i den 
virkelige verden eller 
hvordan? 

Er Tinder en 
hæmsko for dating 
i den virkelige 
verden? 

Relationsska
belse. 

115 Iben Jamen det kan godt være, 
at folk så bare er begyndt at 
tænke… Ja, men det ved 
jeg sgu ikke… Eller jo, 
altså man kan jo bare bruge 
Tinder. Altså i stedet for at 
gøre en indsats for faktisk 
at møde nogen, gå hen til 
folk, det er bare så 
grænseoverskridende, så er 
det nemmere. For så ved 
man jo ikke, om den anden 
også har lyst. Og så er det 
mega grænseoverskridende 
at gå hen at spørge ”Ej, har 
du lyst til at drikke en kop 
kaffe en dag?” eller et eller 
andet. For på Tinder der 
skriver man jo om det først. 
Man skal ikke face 
hinanden på den måde, så 
derfor er det ikke ligeså 
grænseoverskridende 

Man kan jo altid 
bare bruge Tinder. 
I stedet for at gøre 
en indsats i 
virkeligheden, der 
kan være 
grænseoverskriden
de, kan man 
anvende Tinder. 

Relationsska
belse. 

116 Moderator Så der er sådan lidt nogle 
barrierer, der er brudt ned, 
altså når man har mødt 

Så der er barrierer, 
der er nedbrudt, 
når man har mødt 

Relationsska
belse. 
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hinanden på Tinder inden? hinanden på 
Tinder? 

117 Iben Ja, lige præcis. Ja. Relationsska
belse. 

118 Moderator Ja.   
119 Iben Så er man ikke så bange. 

Så er det ikke så 
frygtindgydende. 

Så er man ikke 
bange. Ikke så 
frygtindgydende. 

Relationsska
belse. 

120 Moderator Men ja, det var faktisk det 
hele. Er der noget, som du 
føler, du sådan mangler at 
få sagt? 

  

121 Iben Øhm, ej, det er der sikkert. 
Øh, jeg tror ikke lige, at jeg 
kan komme på noget nu. 

  

122 Moderator Nej, ellers kan vi altid 
skrives ved. Det var i hvert 
fald rigtig dejligt, at du 
ville være med. Tak for 
det! 
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Bilag 2B: Interview med Maria 

Nr. Person Transskribering Meningskondens
ering 

Kategorisering 

1 Moderator Introduktion til interviewet. Introduktion. Introduktion. 
2 Moderator Men vi vil lige starte med en 

kort præsentation, hvor du 
bare kort fortæller, hvad du 
hedder, og hvor gammel du 
er, og hvad du laver – eller 
hvad du studerer. 

Præsentation. Præsentation. 

3 Maria Ja, jeg hedder Maria, og jeg 
er 22 år gammel. Jeg læser 
dansk og kommunikation på 
Roskilde Universitet på 6. 
semester, så jeg er i gang 
med min bachelor lige nu. 

Maria, 22 år, læser 
dansk og 
kommunikation på 
Roskilde 
Universitet på 6. 
semester. 

Præsentation. 

4 Moderator Ja. Så vil vi starte med at 
høre om din brug af Tinder. 
Altså hvornår hentede du 
Tinder sådan cirka? 

Hvornår hentede 
du Tinder? 

Brug. 

5 Maria Øhm, det tror jeg var… for 
godt et år siden. Lidt mere 
end et år siden. [Moderator: 
Ja]. Ja, der var nogle af mine 
venner, der havde snakket 
om det. Jeg tror, jeg var lidt 
langsom egentlig til at finde 
ud af, hvad det var for noget. 
Men øh ja, jeg synes bare, at 
det lød som sådan en lidt 
nemmere måde og komme i 
kontakt med folk på 
[Moderator: Ja]. Så det 
tænkte jeg, at jeg ville prøve. 

Hentede Tinder for 
ca. et år siden. 
Nogle af hendes 
venner havde 
snakket om det. 
Var langsom til at 
finde ud af, hvad 
det var. Men 
syntes, at det lød 
som en nemmere 
måde at komme i 
kontakt med folk 
på. 

Brug. 
Bevæggrunde. 

6 Moderator Så du valgte det sådan på 
grund af dine venner eller 
var der andre grunde til, at 
du valgte at få Tinder? 

Valgte det på 
grund af venner 
eller andre grunde? 

Bevæggrunde. 

7 Maria Altså det var på den måde, 
jeg hørte om det gennem 
mine venner. Hvor de 
forklarede mig lidt om, 
hvordan det var, at det var 
ret sådan nemt og… At man 
bare kunne matche med folk, 
og også det der med, at der 
ikke var noget akavet i det, 
fordi hvis du likede dem, så 
kunne de kun se det, hvis du 

Hørte om Tinder 
gennem venner. 
Tænkte, at det var 
smart. 

Bevæggrunde. 
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kun… eller hvis de likede 
dig også. [Moderator: Ja]. Så 
det tænkte jeg, det var 
egentlig meget smart på den 
måde, at man ikke blev 
ydmyget. 

8 Moderator Hvor ofte bruger du Tinder 
på sådan en ugebasis? 

Hvor ofte anvender 
du Tinder? 

Brug. 

9 Maria Øhm, det er lidt inde i 
perioder. Det er sådan… Det 
ved jeg ikke… Det er nogle 
gange, hvis jeg sidder og 
skal fordrive tiden ligesom 
man går på Facebook og 
Instagram og sådan. Så 
sidder jeg lidt og swiper 
igennem, men altså der kan 
godt gå lange perioder, hvor 
jeg simpelthen ikke rigtig 
orker det eller sådan… Ja, 
ikke fordi det er særlig 
krævende, men ja, det… 
Man orker det bare næsten 
ikke lige altid. 

Anvender det lidt i 
perioder. Til at 
fordrive tiden, 
ligesom når man 
går på Facebook 
og Instagram. Men 
der kan også gå 
lange perioder, 
hvor hun ikke 
orker det. 

Brug. 
Sociale medier. 

10 Moderator Ja, så det er sådan ret 
forskelligt, hvor meget du 
bruger det? 

Så det er meget 
forskelligt? 

Brug. 

11 Maria Ja, det er meget forskelligt. 
Der kan godt være perioder, 
ja, hvor jeg synes, at jeg får 
helt ondt i tommelfingeren af 
at trykke [griner] så mange 
igennem, og så er der andre 
gange, hvor jeg sådan, ja, ser 
at jeg har fået en masse 
notifikationer uden, at jeg 
har været inde og kigge så. 

Ja, nogle perioder 
får hun helt ondt i 
tommelfingeren, 
og så er der andre 
gange, hvor hun 
har fået en masse 
notifikationer 
uden, at hun har 
været inde at 
kigge. 

Brug. 

12 Moderator Ja. Bruger du det for 
eksempel… Er der nogle 
ugedage, hvor du bruger det 
mere i end andre? Øhm. Når 
det er, at du bruger det 
meget. 

Bruger du det 
nogle ugedage 
mere end andre? 

Brug. 

13 Maria Øhm, altså nu går jeg ikke så 
tit i byen, men øh, det 
hænder da faktisk, hvis jeg 
skal i byen, at jeg lige går 
ind på Tinder. Det er også 
fordi det er lidt sådan en god 
icebreaker sådan, hvis der er 

Går ikke så tit i 
byen, men det 
hænder, at hvis 
hun skal afsted, at 
hun går ind forbi. 
Det kan være en 
god icebreaker, 

Brug. 
Relationsskabelse. 
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nogen, der skriver, om man 
skal i byen i aften, så kan 
man skrive lidt, hvor man 
skal hen. [Moderator: Ja]. Og 
så er det ikke så formelt, hvis 
man så… Ja, så lige mødes 
på en bar eller sådan noget. 
Så ja, det er nok mest i 
weekenderne. 

hvis der er nogen, 
der skriver, om 
man skal i byen. Så 
anvender det mest i 
weekenderne. 

14 Moderator Ja. Hvilke situationer bruger 
du Tinder i? 

Hvilke situationer 
bruger du Tinder i? 

Brug. 

15 Maria Altså jeg kan godt finde på at 
bruge det, hvis jeg synes, at 
jeg har en lidt dårlig dag 
eller sådan noget. Altså hvis 
man lige har brug for et 
selvtillidsboost på en eller 
anden måde. [Moderator: 
Ja]. Og så ellers måske, hvis 
man ved, at man skal i byen 
eller sådan… Ja. 

Kan bruge det, 
hvis hun har en 
dårlig dag. Hvis 
hun lige har brug 
for et 
selvtillidsboost. Og 
hvis hun skal i 
byen. 

Brug. 
Bekræftelse. 

16 Moderator Hvordan bruger din 
omgangskreds Tinder? Altså 
er der forskel på, hvordan du 
og dine venner bruger det? 

Er der forskel på, 
hvordan du og dine 
venner bruger 
Tinder? 

Brug. 
Andres brug. 

17 Maria Ja, altså nu øh. Mange af 
mine venner de har faktisk 
kærester, så de bruger det 
ikke så meget. Øhm, men 
ellers det er egentlig ikke 
noget, man snakker så meget 
om, synes jeg. Ikke fordi jeg 
tror, det er pinligt eller 
noget, det falder bare ikke 
lige… Det kommer ikke lige 
på tale [Moderator: Nej]. 
Altså jeg tror, det er 
nogenlunde samme, det 
samme som mig, så bruger 
man det lidt i perioder, og så 
orker man det ikke.  

Mange af vennerne 
har kærester. Ellers 
er det ikke noget, 
man snakker om. 
Men hun tror, det 
er nogenlunde det 
samme som hende 
– bruger det i 
perioder. 

Brug. 
Andres brug. 

18 Moderator Ja, så det er sådan nok 
rimelig meget det samme 
som dine venners brug. 

Samme som 
venners brug. 

Brug. 
Andres brug. 

19 Maria Ja, det tror jeg.  Ja. Brug. 
Andres brug. 

20 Moderator Er der forskel på, nu ved jeg 
ikke, om du har nogle 
drengevenner, der bruger 
Tinder, men hvis du har, er 

Er der forskel på, 
hvordan dine 
drengevenner 
bruger det? 

Brug. 
Andres brug. 
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der så forskel på, hvordan de 
bruger det? 

21 Maria Øhm, det tror jeg ikke rigtig, 
jeg har. Men altså jeg ved 
ikke. Jeg tror, der er en 
forskel på piger og drenge på 
Tinder, fordi… Altså jeg tror 
i hvert fald, der er mange 
flere drenge, der sådan 
skriver først i forhold til 
piger. Det er som om, det er 
sådan lidt er kutymen, at det 
er fyren, der skriver først. 
Altså jeg har hørt historier 
om, at mange fyre har 
sådan… Ja, bruger det måske 
sådan lidt mere til sex eller 
sådan noget engangssjov. 
Måske ikke så meget 
forhold. Ikke fordi piger gør 
det nødvendigvis, men jeg 
tror måske drengene er lidt 
mere offensive på Tinder.  

Hun tror, der er 
forskel på piger og 
drenge på Tinder. 
Tror, at der er 
mange flere 
drenge, der skriver 
først i forhold til 
piger. Det er som 
om, at det lidt er 
kutymen. Har hørt 
historier om, at 
mange fyre bruger 
Tinder til sex eller 
engangssjov – ikke 
så meget forhold. 
Drenge er lidt mere 
offensive på 
Tinder. 

Andres brug. 
Relationsskabelse. 

22 Moderator Ja. Nu vil vi snakke lidt om 
Tinders konstruktion. 
[Maria: Ja]. Hvad synes du 
om brugervenligheden på 
Tinder? 

Hvad synes du om 
brugervenligheden 
på Tinder? 

Konstruktion. 

23 Maria Altså jeg synes det er meget 
nemt. Det er… Det kunne 
faktisk næsten ikke være 
nemmere. Det er ret lige til 
[Moderator: Ja]. Det er jo 
bare sådan, at du har de der 
tre knapper: like, Super Like 
og ja, nej tak. 

Kunne faktisk ikke 
være nemmere. 
Det er bare tre 
knapper. 

Konstruktion. 

24 Moderator Ja. Bruger du alle slags 
swipes, ja øh swipes, eller 
likefunktioner? 

Bruger du alle 
slags swipes? 

Konstruktion. 

25 Maria Altså jeg har aldrig brugt det 
der Super  Like. Jo én gang, 
hvor det ikke var med vilje 
[griner]. Jeg synes det er… 
Personligt synes jeg det 
virker sådan lidt for meget at 
give et Super Like 
[Moderator: Ja]. Hvis jeg har 
fået et Super Like, så tænker 
jeg også sådan lidt ”wow, 
slap lige af… Altså du kunne 

Har aldrig anvendt 
Super Like. Kun 
én gang, hvor det 
ikke var med vilje. 
Det virker for 
meget at give et 
Super like. Det er 
lidt stalkeragtigt. 

Konstruktion. 
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godt lige nøjes med et like” 
[griner]. [Moderator: 
[griner]]. Ja, jeg forstår ikke 
lige helt det Super Like, det 
er lidt øh… Stalkeragtigt. 

26 Moderator Ja, det bliver lidt for meget 
sådan? 

Det bliver lidt for 
meget? 

Konstruktion. 

27 Maria Ja, det synes jeg alligevel, 
men jeg kan godt se… Altså 
det er jo meget smart fordi 
lige meget, om du har liket 
dem eller ej, så får du en 
notifikation, når du har et 
Super Like. [Moderator: Ja]. 
Det kan jeg godt se det 
smarte i, men ja. Den er jeg 
ikke helt vild med. Jeg kunne 
godt have undværet den i 
hvert fald.  

Ja. Kan godt se, at 
det er smart. Men 
kunne godt 
undvære det. 

Konstruktion. 

28 Moderator Ja. Så du bruger bare like og 
dislike sådan? 

Så du bruger like 
og dislike? 

Konstruktion. 

29 Maria Ja, præcis. Ja. Konstruktion. 
30 Moderator Hvad tænker du om den 

måde, som match-funktionen 
er opbygget? Altså for 
eksempel, at det kun er 
gengældte likes, der kan 
chatte? 

Hvad tænker du 
om match-
funktionen? 

Konstruktion. 

31 Maria Det synes jeg er godt. Som 
jeg sagde før, jeg ville have 
det lidt svært med, hvis jeg 
øh… Hvis der var en, der 
kunne se, at jeg havde liket 
ham uden, at han likede 
tilbage. Især også fordi nogle 
gange så kan man godt finde 
nogle, man måske kender 
lidt, og så er det jo nemlig, at 
man ikke vil vise, at man 
liker dem. [Moderator: Ja]. 
Hvis de ikke liker tilbage. Så 
det synes jeg er helt perfekt, 
at du ligesom skal like dem 
for at se, om de har liket dig 
også. 

Synes godt om. 
Ville have det 
svært med, hvis en 
kunne se, at hun 
havde liket ham 
uden, at han likede 
tilbage. Det er helt 
perfekt, at man 
skal like en for at 
se, om de har liket 
tilbage. 

Konstruktion. 

32 Moderator Ja. Så vil vi tale lidt om 
profiler og matches. [Maria: 
Ja]. Hvad er vigtigst ved en 
Tinderprofil? 

Hvad er vigtigst 
ved en 
Tinderprofil? 

Selvfremstilling. 

33 Maria Ja, det kommer nok til at Billederne er Selvfremstilling. 
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lyde lidt overfladisk, men jeg 
synes billederne er rigtig 
vigtige. [Moderator: Ja]. 
Øhm, ikke sådan kun 
udseende, men også den 
måde de sådan ja… De slags 
billeder, de har, altså jeg tror 
alle har sådan nogle… Øh ja, 
Tinder-ting, de bare ikke vil 
have. Altså sådan med fyre, 
der tager billeder ind i 
spejlet, eller hvor de sidder i 
en bil eller og ja, deres 
overkrop uden hoved 
[griner]. Så ja, altså jeg vil 
sige, at det er billederne, 
men jeg vil så også sige, at 
der er nogle, der virkelig kan 
have en sjov og speciel tekst, 
der godt kan overvinde mig, 
selvom jeg ikke ligefrem 
synes, at deres billeder er 
noget at skrive hjem om. 

vigtige. Tror, at 
alle har nogle 
Tinder-ting, som 
de ikke vil have så 
som fyre, der tager 
billeder i spejlet, 
eller hvor de sidder 
i en bil, eller deres 
overkrop uden 
hoved. Men der er 
også nogle, der kan 
have en sjov og 
speciel tekst, der 
kan overvinde 
hende, selvom 
billederne ikke 
overbevidste hende 
i første omgang. 

Relationsskabelse. 

34 Moderator Okay, så du går også ind og 
tjekker imens du er, imens 
du swiper, så går du også 
ofte ind og tjekker folks 
profiltekster og sådan noget? 

Så du går ind og 
tjekker 
profiltekster? 
 

Selvfremstilling. 
Relationsskabelse 

35 Maria Ja, det kan jeg godt. Altså 
hvis jeg kan se med det 
samme, at det er måske ikke 
lige mig, så kan jeg godt 
dislike. [Moderator: Ja]. Men 
altså, men det samme. Men 
ja, hvis der er den mindste 
smule interesse, så går jeg 
ind og kigger på deres 
profiler. 

Ja, med mindre 
hun kan se, at det 
ikke er hende, så 
disliker hun. Men 
hvis der er den 
mindste interesse, 
går hun ind og 
kigger på deres 
profiler. 

Selvfremstilling. 
Relationsskabelse. 

36 Moderator Tjekker du deres billeder fra 
andre medier fra for 
eksempel Instagram? Eller 
deres hen… 

Tjekker du deres 
billeder fra andre 
medier som 
Instagram? 

Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale medier. 

37 Maria Øh, det kan jeg godt finde 
på, hvis de sådan har 
forbundet Tinder med 
Instagram. [Moderator: Ja]. 
Og jeg synes, de ser rigtig 
søde ud eller virker rigtig 
nice. Så kan jeg godt finde 
på at gå ind og kigge og 

Kan hun godt finde 
på, hvis de har 
forbundet Tinder 
med Instagram, og 
de ser søde og nice 
ud. Har også 
prøvet, hvis de så 
rigtig søde ud, at 

Selvfremstilling. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale medier. 
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stalke deres profil lidt. 
[Moderator: Ja]. Ja, jeg har 
da også prøvet, hvis jeg var 
nogle, jeg synes, der var 
virkelig søde og så prøve at 
finde dem på Facebook også. 
Uden at skrive til dem, bare 
lige for at kigge deres 
billeder og profil lidt 
igennem. [Moderator: Ja]. 
Men det er sjældent, vil jeg 
sige. 

finde dem på 
Facebook. Bare for 
at kigge deres 
billeder og profiler. 
Men det er 
sjældent. 

38 Moderator Ja, hvad med deres Snapchat, 
hvis de henviser til den? 

Hvad med 
Snapchat? 

Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale medier. 

39 Maria Øh, det har jeg så ikke gjort, 
fordi jeg synes, det er lidt 
personligt at tilføje nogle på 
Snapchatprofil. [Moderator: 
Ja]. Instagram og Facebook 
kan jeg for det meste stalke 
lidt uden at skulle give mig 
selv til kende, men Snapchat 
der… Der skal jeg i hvert 
fald skrive med dem først, 
tænker jeg. 

Har hun ikke gjort, 
fordi hun synes, at 
det er personligt at 
tilføje folk på 
Snapchat. På 
Instagram og 
Facebook kan hun 
stalke uden at give 
sig tilkende. Med 
Snapchat skal hun 
have skrevet med 
dem først. 

Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale medier. 
Selvfremstilling. 

40 Moderator Okay. Hvilke overvejelser 
har du gjort om din egen 
Tinderprofil?  

Hvilke 
overvejelser har du 
gjort om din egen 
Tinderprofil? 

Selvfremstilling. 

41 Maria Altså ja, det er da ikke nogen 
hemmelighed, at man vælger 
de bedste billeder, synes man 
selv. [Moderator: Ja]. Ja, jeg 
har ikke lige nogen tekst lige 
nu, men jeg har da sådan… 
Når jeg har haft det eller 
sådan noget, så har jeg brugt 
et sangcitat eller et eller 
andet, som jeg synes selv er 
cool [griner]. Så ja, så får 
man nogle gange 
kommentarer for det, sådan 
nogle, der kan genkende de, 
og så finder man lidt en 
fælles reference der, så det er 
noget sådan, man tænker 
over, synes jeg.  

Har valgt de bedste 
billeder. Har pt 
ikke nogen tekst 
men har haft et 
sangcitat, som hun 
selv synes er cool. 
Så får hun nogle 
kommentarer på 
det, så har man lidt 
en fælles reference. 

Selvfremstilling. 
Relationsskabelse. 

42 Moderator Ja, hvad med billeder fra din Har du valgt at Selvfremstilling. 
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Instagram, har du valgt at 
give adgang til det? 

give adgang til 
Instagrambilleder? 

Tværmedielle 
muligheder. 

43 Maria Øh nej, det har jeg ikke. Men 
altså, det ved jeg ikke. Det er 
mere bare fordi jeg synes 
ikke, jeg har de mest 
spændende billeder på 
Instagram, og der er måske 
ikke så mange af mig selv. 
Det, synes jeg ikke, var så 
relevant.  

Det har hun ikke. 
Mest fordi hun 
ikke synes, at hun 
har spændende 
billeder. 

Selvfremstilling. 
Tværmedielle 
muligheder. 
Sociale medier. 

44 Moderator Jaer. Hvad tager du med i 
overvejelserne, når du liker 
eller disliker? 

Hvad overvejer du, 
når du liker og 
disliker? 

Konstruktion. 
Relationsskabelse. 

45 Maria Øhm ja, meget typen vil jeg 
sige. Det kommer måske før 
udseendet, hvis jeg bare kan 
se, at det er en, der ikke er 
min type, så swiper jeg nok 
forbi. 

Meget typen. Det 
kommer måske før 
udseendet. 

Relationsskabelse. 
Selvfremstilling. 

46 Moderator Er det sådan det tøj, de har 
valgt at tage på, eller er det 
deres hår eller? 

Er det tøj, hår? Relationsskabelse. 
Selvfremstilling. 

47 Maria Ja… Det er sådan lidt den 
måde, de poserer på, og ja… 
Jeg ved ikke. Jeg synes bare, 
at man kan se med det 
samme, at de er bare ikke 
helt samme type, ”du er ikke 
lige den type, jeg er”. Så det 
kigger jeg efter. Det er 
måske lidt overfladisk, fordi 
det er jo det eneste, man ser, 
og det kan man jo ikke rigtig 
vurdere ud fra det, men ja.  

Ja, lidt den måde 
de poserer på. 
Synes, at man med 
det samme kan se, 
at folk ikke er ens 
type. Lidt 
overfladisk, men 
ja. 

Relationsskabelse. 
Selvfremstilling. 

48 Moderator Så billederne betyder ret 
meget? 

Så billederne 
betyder meget? 

Relationsskabelse. 
Selvfremstilling. 

49 Maria Ja, det vil jeg sige. Altså 
nogle gange kan folk godt 
skrive sådan nogle ting, hvor 
jeg rænker ”okay, det gider 
jeg bare ikke, når du skriver 
sådan noget”. [Moderator: 
Ja].  

Ja. Kan også 
afhænge af, hvad 
folk skriver. 

Relationsskabelse. 
Selvfremstilling. 

50 Moderator Så det kommer også lidt an 
på deres profiltekst? 

Så det kommer 
også an på 
profiltekst? 

Relationsskabelse. 
Selvfremstilling. 

51 Maria Ja, det gør det, men ja, altså 
det er billederne. Som jeg 
sagde før, det er ikke altid, 

Ja, men først 
billeder, da hun 
ikke altid tjekker 

Relationsskabelse. 
Selvfremstilling. 
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jeg går ind på profilen, så 
hvis jeg allerede ud fra 
billederne kan se, at det er  
bare no go, så disliker jeg 
uden at gå ind på deres 
profil.  

profilen. 

52 Moderator Hvad med sådan noget som 
fælles venner? Er det også 
noget, du går ind og tjekker? 

Hvad med fælles 
venner? 

Relationsskabelse. 

53 Maria Øh ja, det kan man jo se 
nogle gange, men ja, nogle 
gange så har jeg også lige 
pludselig 70 fælles venner 
med nogen, hvor jeg kan se, 
at det er en masse forskellige 
venner, hvor jeg ikke rigtig 
tror på det. 

Ja, men det 
stemmer ikke altid 
overens med 
virkeligheden. 

Relationsskabelse. 

54 Moderator Ja okay.   
55 Maria Men nogle gange så, hvis det 

er nogle at mine gode 
venner, som de er fælles 
venner med, så ved jeg ikke. 
Så bliver jeg sådan, så synes 
jeg, det er lidt akavet på en 
eller anden måde. 
[Moderator: Ja]. Hvor jeg 
tænker ”Nej, det skal jeg 
helst ike. Det er en min 
veninde går i klasse med, så 
det synes jeg er lidt 
underligt”. 

Kan synes, det er 
akavet og blive 
skræmt ved tanken, 
hvis hun har fælles 
venner med gode 
venner. 

Relationsskabelse. 

56 Moderator Ja. Hvordan føles det, når du 
får et match? 

Hvordan føles det 
at få et match? 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 

57 Maria Jamen altså, det er meget rart 
egentlig. I hvert fald efter, at 
man ikke har været inde på 
Tinder i noget tid, så øh, så 
er det jo nogle gange, at man 
har mange matches fordi ja, 
man netop ikke har været 
derinde i et stykke tid. Og så 
får man lidt det der 
selvtillidsboost og… Selvom 
jeg jo godt ve, at det ikke er 
sådan. Jeg har jo selv valgt 
de billeder, jeg selv synes er 
bedst og sådan. Så det er jo 
ikke det samme som at blive 
sådan… Hvis der er en, der 
går op til en i byen for 

Meget rart. 
Specielt når man 
ikke har besøgt 
Tinder i noget tid. 
Så får man lidt et 
selvtillidsboost. 
Dejligt at vise, at 
nogen aktivt har 
liket en. 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 
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eksempel, men ja. Det er da 
meget rart at vide, at der er 
nogen, der har… Aktivt har 
liket en. 

58 Moderator Ja. Har du det på samme 
måde, når nogle de for 
eksempel liker et af dine 
billeder på Instagram eller 
Facebook? 

Har du det på 
samme måde, hvis 
nogen liker på 
Facebook eller 
Instagram? 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 
 

59 Maria Jamen altså, der er det jo 
mest mine sådan venner. Øh, 
jeg kan godt have det sådan 
lidt den samme følelse, hvis 
det er nogle, jeg kender lidt 
mere perifert, der liker mine 
Instagram- og 
Facebookbilleder. Men ja, 
jeg synes, det der med 
Tinder, det er jo bare, altså 
man kan jo også tænke, at 
der er nogen, der liker alt og 
alle, men hvis de alligevel 
har trykket på den der hjerte-
knap, så må man da 
formode, at de har  kunne 
lide, hvad de kunne se, og 
det er jo egentlig meget rart 
at vide. 

Ja, men det er mest 
venner. Kan have 
det på samme 
måde, hvis nogen, 
man kender 
perifert, liker 
billeder på 
Instagram eller 
Facebook. Selvom 
nogen liker alt og 
alle, så må man 
formode, at de 
kunne lide, hvad 
de så, hvis de har 
liket. 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 

60 Moderator Ja, så det føles måske lidt 
ekstra godt på Tinder end på 
de andre sociale medier? 

Føles det ekstra 
godt på Tinder? 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 

61 Maria Ja, altså fordi dem, der liker 
på Facebook og Instagram, 
de er mine venner, og så 
synes de lige ”det var da 
meget sjovt”. Men her er der 
måske en, der tænker ”okay, 
hun ser sød ud”. Så det… 
Det er da meget rart.  

Ja. Fordi på Tinder 
har folk liket fordi 
de måske synes, 
man ser sød ud. 
Det er meget rart. 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 
 

62 Moderator Ja, synes du, at følelserne de 
kan sammenlignes med, når 
du for eksempel får en 
venneanmodning på 
Facebook? 

Kan følelserne 
sammenlignes med 
en 
venneanmodning 
på Facebook? 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 

63 Maria Øhm… Altså hvis der er en 
eller anden fyr, jeg har mødt 
i byen eller kender lidt, der 
har ansøgt mig på Facebook, 
ja, så synes jeg… Eller det 
synes jeg måske egentlig er 

Hvis det er en fyr, 
man har mødt i 
byen, kan det godt. 
Eller det er lidt 
større, da det 
kræver mere mod 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 
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lidt større fordi ja… Det 
synes jeg kræver lidt mere 
mod på en eller anden måde 
end bare at like på Tinder. 
Jo, jeg synes måske godt, at 
det kan sammenlignes lidt.  

end blot at like på 
Tinder. Det kan 
godt 
sammenlignes. 

64 Moderator Ja, hvordan føles det, når et 
match skriver til dig på 
Tinder? 

Hvordan føles det, 
når et match 
skriver på Tinder? 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 

65 Maria Det kommer lidt an på, hvem 
det er. Altså jeg er lidt dårlig 
til at svare, fordi jeg har også 
ret meget tendens til at like 
mange på Tinder, hvor jeg 
godt ved, at hvis de skrev til 
mig, så ville jeg ikke rigtig 
svare, men hvor jeg bare har 
tænkt, at de ser da meget 
søde ud. [Moderator: Ja]. 
Men ja, hvis det er en, jeg 
sådan har husket, at jeg har 
liket ham, og han ser sød ud, 
så synes jeg, at det er vildt 
dejligt, når de skriver. Så 
kommer det også lidt an på, 
hvad de skriver [griner]. 

Kommer an på, 
hvem det er. Er lidt 
dårlig til at svare, 
fordi hun har 
tendens til at like 
mange, hvor hun 
godt ved, at hun 
ikke ville svare, 
hvis de skrev. Men 
hvis det er en, hun 
kan huske, at hun 
har liket, så synes 
hun, at det er rigtig 
dejligt. Kommer 
også an på, hvad 
de skriver. 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 

66 Moderator Jaer. Hvad hvis en person 
ikke skriver tilbage, men 
man har haft en samtale 
kørende for eksempel? 

Hvad hvis en 
person ikke skriver 
tilbage? 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 

67 Maria Altså det tænker jeg ikke så 
meget over. Altså man 
tænker jo, at det er jo ikke 
nogen, man kender, så på 
den måde synes jeg ikke, at 
man har sådan forpligtelser 
over for hinanden. Også 
fordi jeg har lidt været på 
den anden side, hvor jeg 
også lige har glemt at svare 
eller tænkt, at det her var 
ikke lige noget. Så synes jeg 
måske, at det er bedre bare at 
lade være med at svare, hvis 
man bare er sådan ja, ikke er 
helt inde i det. Det rører mig 
egentlig ikke så meget. 

Tænker ikke så 
meget over. Man 
har ikke de samme 
forpligtelser som 
overfor ens venner, 
da det ikke er 
nogen, man 
kender. Har selv 
prøvet at være på 
den anden side, 
hvor jeg har glemt 
at svare bevidst 
eller ubevidst. 
Bedre at lade være 
med at svare, hvis 
man ikke rigtig vil. 

Relationsskabelse. 
Bekræftelse. 

68 Moderator Nej. Øhm, til sidst så vil vi 
tale lidt om relationer på 
Tinder [Maria: Ja]. Og nu er 

Hvor mange 
skriver du cirka 
med? 

Relationsskabelse. 
Relationsvedligeh
oldelse. 
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vi kommet lidt ind på det, og 
du skriver med nogle af dem, 
du matcher med, men hvor 
mange af dem skriver du 
sådan cirka med? 

Bekræftelse. 

69 Maria Nu har jeg ikke været så 
meget inde på det i noget tid, 
så nu gik jeg lige derind her i 
går fordi jeg kom til at tænke 
på det med det interview her, 
men altså jeg skriver ikke 
med nogen nu, vil jeg sige. 
Altså der er nogen, der har 
skrevet til mig, men jeg ved 
ikke, jeg synes bare tit, hvis 
folk skriver hej, og det er jo 
egentlig fint nok, men så ved 
jeg ikke rigtig, hvad jeg skal 
svare. Så det er egentlig ret 
få, jeg sådan har skrevet 
med. Øhm, Jeg har kun 
mødtes med to derinde fra, 
så der skal ret meget til før, 
jeg sådan får en samtale på 
den måde op at køre, synes 
jeg. 

Har ikke været 
derinde i et stykke 
tid. Skriver pt ikke 
rigtig med nogen. 
Det er ret få, hun 
har skrevet med. 
Kun mødtes med 
to fra Tinder. 

Relationsskabelse. 
Relationsvedligeh
oldelse. 
Bekræftelse. 

70 Moderator Ja. Hvem skriver først? Hvem skriver 
først? 

Relationsskabelse. 

71 Maria Det synes jeg generelt fyre 
gør. Jeg tror, at jeg har 
skrevet først til en fyr én 
gang. [Moderator: Ja]. Hvor 
han ikke svarede mig, så det 
[griner] har jeg ikke rigtig 
tænkt mig at gøre igen. Men 
det synes jeg var lidt kutyme. 
Det er ligesom på klubber, 
hvor… der synes jeg også 
mest det er fyre, der ligesom 
approacher pigen, så de 
regler synes jeg også gælder 
på Tinder. Og det er måske 
forkert, men sådan synes jeg 
lidt, det er. 

Gør fyre generelt – 
lidt kutymen 
ligesom på 
klubber. Hun har 
skrevet først én 
gang, hvor fyren 
ikke svarede 
tilbage – har ikke 
tænkt sig at gøre 
det igen. 

Relationsskabelse. 
Relationsvedligeh
oldelse. 
Bekræftelse. 

72 Moderator Ja. Nu sagde du, at du havde 
været på date med to af dem, 
som du har matchet med 
[Maria: Ja]. Stemte de 
forestillinger overens med 
dit match, da du mødte dem 

Stemte 
forestillingerne om 
dit match overens 
med 
virkeligheden? 

Relationsskabelse. 
Relationsvedligeh
oldelse. 
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sådan i virkeligheden? 
73 Maria Jeg vil sige, at jeg er blevet 

positivt overrasket og 
negativt overrasket [griner]. 
Og altså, det er egentlig ikke 
så meget med udseendet og 
sådan noget, men altså, ja, 
jeg ved ikke, det er også lidt 
med kemien, fordi det er lidt 
svært at vide efter, man har 
skrevet et par beskeder til 
hinanden, hvor meget man 
har til fælles [Moderator: Ja]. 
Og sådan ja. Altså jeg synes 
det er meget sjovt at være på 
den der klassiske Tinderdate, 
hvis det bare nu var en kop 
kaffe, og man snakkede lidt 
om, hvad man lavede til 
hverdag og sådan noget, så 
ja, det vil jeg sige 

Både positivt og 
negativt 
overrasket. Ikke så 
meget med 
udseendet, det er 
også lidt med 
kemien. Svært at 
vide, hvor meget 
man har til fælles 
efter, man har 
skrevet et par 
beskeder. Synes, 
det er meget sjovt 
at være på 
klassiske 
Tinderdates med 
kaffe. 

Relationsskabelse. 
Relationsvedligeh
oldelse. 

74 Moderator Hvilken forskel gjorde det, at 
I havde mødt hinanden på 
Tinder, end hvis I for 
eksempel havde mødt 
hinanden i byen først? 

Hvilken forskel 
gjorde det, at I 
havde mødt 
hinanden på 
Tinder? 

Relationsskabelse. 
Relationsvedligeh
oldelse. 

75 Maria Øhm, det ved jeg egentlig 
ikke. Altså umidedlbart ville 
jeg sige, at jeg bedre kan lide 
at have mødt nogen på 
Tinder end i byen. Og jeg 
ved også godt, at der er 
mange, der også går på 
Tinder ligesom de går i byen 
for at ja, finde noget useriøst 
og ja. Jeg ved ikke, jeg synes 
bare det der med, at man har 
skrevet et par beskeder til 
hinanden og så mødes man 
første gang ædru og ja, jeg 
ved ikke. Det synes jeg 
måske er lidt bedre på en 
eller anden måde. Ja, jeg kan 
ikke rigtig forklare hvorfor. 

Kan bedre lide at 
have mødt nogen 
på Tinder 
sammenlignet med 
byen. Det er meget 
rart at have skrevet 
et par beskeder 
sammen og første 
gang mødes ædru 

Relationsskabelse. 
Relationsvedligeh
oldelse. 

76 Moderator Synes du, at man kan tillade 
sig at opføre sig anderledes 
på Tinder i forhold til andre 
sociale medier? Eller sådan 
den virkelige verden? 

Kan man opføre 
sig anderledes på 
Tinder? 

Relationsskabelse. 
Sociale medier. 

77 Maria Øhm, hvordan anderledes?   
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78 Moderator For eksempel gøre ting, man 
normalt ikke ville gøre eller 
ja, det der med at lade være 
med at svare tilbage eller 
skrive anderledes og sådan 
nogle ting? 

  

79 Maria Øh ja, på en måde, fordi 
Tinder er så uforpligtende. 
Altså det er ikke nogen, du 
kender i virkeligheden, og 
det er ikke nogen du behøver 
nogensinde at se. Altså jeg 
har da også fået nogle lidt 
smålumre beskeder. Men på 
en måde synes jeg egentlig 
ikke, at det gør mig så 
meget, fordi jeg kan jo bare 
lade være med at svare, men 
det er jo en god måde for 
dem, der måske gerne bare 
vil have sex og komme i 
kontakt med nogen, der også 
gerne vil have sex. Hvis du 
skriver sådan noget på 
Tinder, så bliver man sgu 
ikke så fornærmet, som hvis 
du går op til en i byen og 
siger ”skal vi knalde ?” 
[Moderator: Jaer]. Altså der 
tror jeg, at der gælder nogle 
lidt andre regler på Tinder, 
også fordi man sidder bag en 
skærm. Der er jo også noget, 
der hedder almindelig 
høflighed, eller hvad man 
siger, så du skal ikke bare 
skrive hvad som helst til 
folk, men lige med sådan 
noget der med at vide, hvad 
man bruger Tinder til, det 
synes jeg egentlig er okay.  

Tinder er rimelig 
uforpligtende. Det 
er ikke nogen, man 
kender i 
virkeligheden. Hun 
har også modtaget 
et par lumre 
beskeder – det gør 
mig ikke så meget, 
da jeg bare kan 
lade være med at 
svare. God måde 
for dem, der gerne 
vil have sex, til at 
finde nogen, der 
også vil have sex. 
Man bliver ikke 
fornærmet, hvis 
nogen skriver 
noget lummert på 
Tinder, som hvis 
det var i 
virkeligheden. På 
Tinder sidder man 
også bag en 
skærm. Men der er 
selvfølgelig 
almindelig pli, så 
man kan ikke bare 
skrive hvad som 
helst. 

Relationsskabelse. 
Sociale medier. 

80 Moderator Jar. Dater du ugen at 
anvende Tinder? 

Dater du uden at 
anvende Tinder? 

Relationsskabelse. 

81 Maria Øhm… Nej… Altså jo… Så 
skal det være, hvis jeg har 
mødt nogle gennem mine 
venner. Øhm jeg går ikke så 
meget i byen, så det er ikke 
der, jeg møder folk. Så ja, 
det er nok sådan noget med 

Trækker på det. 
Går ikke så meget i 
byen, men hvis det 
er, er det noget 
med fælles 
bekendte. Men 
ellers synes hun, at 

Relationsskabelse. 
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fælles bekendte, men ellers 
så synes jeg egentlig Tinder 
er en måde at ja, finde folk 
på. 

Tinder er en fin 
måde. 

82 Moderator Ja. Hvordan er det 
anderledes at date ja udenfor 
Tinder , hvis man kan sige 
det sådan?  

Hvordan er det 
anderledes at date 
på Tinder? 

Relationsskabelse. 
Sociale medier. 

83 Maria Altså jeg vil egentlig sige, at 
Tinder  har den fordel, at… 
Jeg synes egentlig… Nu har 
jeg kun været på… Eller 
mødtes med to, men altså, 
jeg synes egentlig, at der er 
ret meget at snakke om på 
første date ved Tinder. 
[Moderator: Ja]. Fordi man 
jo ikke kender hinanden, og 
så har man så meget at 
spørge ind til og sådan noget, 
fremfor hvis det er nogen, du 
kender lidt, så kan du måske 
ikke spørge om de der, ja, 
oplagte ting med om, hvor 
man går i skole, hvad man 
laver, og hvor man arbejder 
henne. [Moderator: Ja]. Der 
synes jeg ligesom, at Tinder 
har en fordel.  

Der er ret meget at 
snakke om på 
første date ved 
Tinder. Fordi man 
jo ikke kender 
hinanden, fremfor 
hvis det er nogen, 
du kender lidt. Der 
har Tinder en 
fordel 

Relationsskabelse. 
Sociale medier. 

84 Moderator Ja. Hvilken effekt har det, at 
Tinder sådan altid er en 
mulighed? 

Hvilken effekt har 
det, at Tinder altid 
er en mulighed? 

Relationsskabelse. 
Sociale medier. 

85 Maria Jamen jeg synes egentlig, at 
det er ret fedt. Nu har jeg 
været singlepige i ret lang 
tid, og jeg har da tit tænkt, 
fordi jeg ikke går så meget i 
byen og sådan, hvordan man 
sådan skal møde folk 
[Moderator: Ja]. Og der 
synes jeg egentlig Tinder er 
en ret god ting, fordi altså før 
i tiden synes jeg egentlig, at 
der blev set lidt ned på 
netdating. Det var sådan 
noget for ældre mennesker, 
der ja, måske var blevet skilt 
og sådan. Men Tinder er 
ligesom ikke så tabu som 
den gammeldags måde at 

Det er ret fedt. Har 
været single i ret 
lang tid og har tit 
tænkt, hvordan hun 
skal møde folk, når 
hun sjældent går i 
byen. Før i tiden 
var dating 
tabubelagt, men 
med Tinder er det 
noget, alle snakker 
om. Det er ikke 
pinligt at sige, at 
man har mødt 
hinanden på 
Tinder. Rart at 
vide, at du kan gå 
derind, hvis du 

Relationsskabelse. 
Sociale medier. 
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netdate på. Det er sådan 
noget alle snakker om. Jeg 
synes ikke, at det er pinligt at 
sige, at man har mødt 
hinanden på Tinder. Så jeg 
ved ikke, jeg synes øh, det er 
egentligt meget rart at vide, 
at der kan du lige gå ind, når 
du keder dig. Så kan det 
være, at du ser en eller 
anden, der er sød, og som 
også synes, at du er sød. Så 
ja. 

keder dig. 

86 Moderator Ja. Men ja, det var faktisk 
det hele, som vi havde 
planlagt. [Maria: Super]. Er 
der noget, som du føler, du 
ikke fik sagt? 

  

87 Maria Øh… Nej, ikke som sådan. 
Jeg ved ikke, om I tænker 
lidt på sådan noget på 
alternativer som Happn eller 
sådan noget, om man bruger 
det mere. Øh fordi det har 
jeg prøvet, og jeg synes, at 
Tinder er noget bedre 
[griner]. [Moderator: Ja]. Og 
nemmere at navigere i. 
[Moderator: Ja]. 

Synes, at Tinder er 
bedre end Happn. 

Relationsskabelse. 
Sociale medier. 

88  Men det var bare super. Det 
var virkelig dejligt, at du 
ville være med. Tak for det! 

  



	   38 

Bilag 2C: Interview med Andreas 

Nr. Person Transskribering Meningskondens
ering 

Kategorisering 

1 Moderator Ja, men så lige sådan helt 
grundlæggende vil vi 
starte med en præsentation 
af hvad du hedder, hvor 
gammel du er og hvad du 
laver 

Introduktion  

2 Andreas Jeg hedder Andreas, jeg er 
25 år og læser 
medievidenskab i Aarhus. 
Bliver færdig med til 
sommer med bacheloren. 

Andreas er 25 år, 
bor i Aarhus og 
læser 
medievidenskab. 

 

3 Moderator Ja, og så vil vi starte med 
lidt generelt at høre om din 
brug af Tinder. Og jeg vil 
starte med at høre, hvornår 
du hentede Tinder? 

  

4 Andreas Jamen det gjorde jeg cirka 
for et år siden.  Plus minus 
en måned. Så et år cirka. 

Hentede Tinder for 
cirka et år siden.  

Brug. 

5 Moderator Ja, og hvorfor valgte du at 
hente Tinder? 

  

6 Andreas Det var fordi jeg blev 
single og skulle ud på 
markedet igen. Jeg havde 
personligt hørt meget om 
Tinder og alle mine 
singlevenner var på 
Tinder, så det var ligesom 
det logiske skridt for mig. 

Han hentede 
Tinder, fordi han 
blev single og hans 
singlevenner havde 
det. 

Brug, 
bevæggrunde. 

7 Moderator Ja, så det var ligesom den 
vej igennem, du blev 
informeret om det? 

  

8 Andreas Ja, lige præcis.   
9 Moderator Ja og hvor ofte vil du sige, 

at du bruger Tinder? 
  

10 Andreas Det er meget afhængig af 
sådan min situation. Ser 
jeg for eksempel nogen, så 
bruger jeg det ikke særlig 
tit, men hvis jeg ikke ser 
nogen, så bruger jeg det i 
hvert fald dagligt 
[Moderator: ja]. Så det 
kommer meget an på 
sådan, ja, om man har 
noget løst eller noget mere 

Hvis Andreas ser 
nogen, bruger han 
ikke Tinder, hvis 
han ikke ser nogen, 
bruger han det 
dagligt.  

Brug. 
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fast eller hvad man 
ligesom har gang i, ikke. 

11 Moderator Okay, men hvis du ikke 
har det, er det ligesom 
sådan på daglig basis, hvor 
du swiper. 

  

12 Andreas Ja, lige præcis.   
13 Moderator Hvilke situationer vil du 

sige, at du bruger Tinder i? 
[pause] Altså når du er i 
byen eller keder dig eller? 

  

14 Andreas Primært, hvis jeg keder 
mig. Hvis man lige har 10 
minutter måske, der skal 
slås ihjel. Eller hvis man 
sidder en flok drenge 
sammen, så er det lige 
sjovt at sidde og swipe 
sammen og snakke om 
hvem man matcher med og 
ikke matcher med og hvem 
der er sjove og mærkelige, 
så ja. 

Andreas bruger 
mest Tinder, når 
han keder sig eller, 
hvis han sidder 
med vennerne. 

Brug, 
bevæggrunde. 

15 Moderator Hvordan bruger din 
omgangskreds Tinder? Nu 
nævner du, dine andre 
singlevenner, der også 
bruger det, men vil du 
sige, at der er forskel på 
dit og dine venners brug? 

  

16 Andreas Jeg ved ikke i forhold til 
formål, hvad man ligesom 
bruger Tinder til, der tror 
jeg sådan overordnet set, 
at det er det samme. Det 
der med, at man tager ud 
og møder folk og så i 
nogle henseender, er det jo 
måske bare en 
engangsforestilling, men 
altså, de fleste af dem jeg 
kender, er også åbne over 
for, at det måske kunne 
udvikle sig, hvis man 
møder den rigtige på 
Tinder, men vi bruger det 
meget ens også sådan i 
dagligdagen. Det stemmer 
meget godt overens med 
hinanden. 

Andreas’ venner 
bruger Tinder på 
samme måde som 
ham selv. 

Brug, andres 
brug. 
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17 Moderator Ja. Vil du sige, at der 
sådan er forskel på, 
hvordan dine drenge- og 
pigervenner bruger 
Tinder? Altså hvis du har 
nogle pigevenner, der 
bruger det. 

  

18 Andreas Øhm. Jeg kender ganske få 
piger, der bruger Tinder 
og… Altså… jeg ved sgu 
ikke om der er så meget 
forskel på, hvordan de 
bruger det. Der er måske 
forskel på, at piger giver 
udtryk for, at de leder efter 
noget mere seriøst på 
Tinder, men altså. Det ved 
jeg ikke om det bare er 
sådan den idé man får, 
fordi, at nogen piger også 
er lidt mere klare i mælet 
om, hvad de søger og 
drenge er sådan lidt mere 
ja. Nu ser vi lige hvad der 
sker agtigt, så ikke så fast 
på noget. 

Andreas forestiller 
sig, at piger bruger 
Tinder til at finde 
noget mere seriøst. 

Brug, andres 
brug. 

19 Moderator Ja. Så vil vi snakke lidt om 
Tinders konstruktion og 
hvad synes du sådan om 
brugervenligheden på 
Tinder? 

  

20 Andreas Øhm. Jeg synes, de har 
lavet nogle lidt mærkelige 
ændringer, [moderator: ja] 
sådan faktisk. Altså I 
tænker sådan på layout og 
knapper og sådan noget, 
ikke? 

Andreas synes, der 
er lavet nogle 
mærkelige 
ændringer. 

Konstruktion. 

21 Moderator Ja, lige præcis, om du 
synes den er nem/svær at 
anvende eller? 

  

22 Andreas Ja. Altså, jeg oplever for 
eksempel tit, at jeg 
kommer til at swipe 
forkert nærmest, med den 
der Super Like-funktion. 
Hvis man vil sige nej og så 
lige pludselig, kommer 
man til at Super Like i 
stedet for. Men det er jo så 

Andreas kommer 
nogle gange til at 
swipe forkert og 
Super Like i stedet 
for at dislike. 
 
Funktionen med, at 
man kan se hvornår 
folk har været 

Konstruktion. 



	   41 

en mindre ting. Men ellers 
er der også, de har fjernet 
den funktion, hvor man 
kunne sådan se, hvor lang 
tid der var gået fra 
personen var online 
[Moderator: ahhh]. Altså 
det synes jeg da var 
mærkeligt, fordi nu, når 
man skriver til folk, så ved 
man ikke, om de ikke 
svarer fordi, de ikke har 
været på Tinder eller at de 
ikke svarer, fordi, at de 
bare er ligeglade 

online, er blevet 
ændret. 

23 Moderator Ja, det er rigtigt.   
24 Andreas Så man kunne få lidt 

afklaring med, at der står 
det der med ”så og så lang 
tid siden”, at personen har 
været på Tinder. 

  

25 Moderator Også i forhold til, hvis 
personen har slettet app’en 
måske, så ville det også 
være meget rart – okay, 
hun har ikke været online 
de sidste 4 måneder eller et 
eller andet 

  

26 Andreas Ja, lige præcis. Man har 
ikke lyst til få for mange 
dårlige oplevelser. Hvis et 
x-antal ikke svarer dig, 
bliver det sådan lidt. Så får 
det lidt den negative effekt 
at være på Tinder og 
tænker sådan – nå, det var 
så, hvad det kunne blive 
til, ikke og virker lidt spild 
af tid.  

Det er ikke fedt 
med dårlige 
oplevelser med 
Tinder. Fx, hvis 
piger ikke svarer 
tilbage.  

Bekræftelse. 

27 Moderator Ja, det kan jeg godt se   
28 Andreas Men ellers, så er det meget 

sådan i forhold til sådan 
konkurrenter, er det ret 
brugervenligt sådan. Det er 
overskueligt og man kan 
hurtigt swipe frem og 
tilbage. Det er ikke 
ligesom for eksempel 
Happn, hvor man skal 

Tinder er 
brugervenlig i 
forhold til andre 
dating apps.  

Konstruktion 
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scrolle og du ved sådan, 
det er ikke overskueligt på 
samme måde som Tinder.  

29 Moderator Ja, så på den måde, er det 
meget overskueligt at 
anvende Tinder. 

  

30 Andreas Ja.   
31 Moderator Ja. Nu snakkede du om 

den her Super Like-
funktion. Hvordan vil du 
ellers sige, at du bruger 
swipe-funktionen? 

  

32 Andreas Hvad siger du, like eller 
Super Like? 

  

33 Modeator Jo, om du sådan bruger 
alle slags swipes. Altså 
både, like og dislike og 
Super Like?  

  

34 Andreas Øhm, jeg brugte mest, 
altså sådan. Jeg bruger 
ikke Super Like længere, 
men det gjorde jeg i 
starten. Jeg ved ikke, det 
er som om, at det bliver 
lidt for meget [moderator: 
ja]. Så skulle det være 
sådan fordi, man mødte en, 
man kendte og så ville det 
lige være lidt sjovt, fordi. 
Ellers så bruger jeg den 
ikke så tit. Det kan godt 
komme til at virke sådan 
lidt for desperat 
[moderator: ja]. Der er 
Tinder måske lidt sådan 
en, hvor man skal spille 
den lidt cool, så primært 
vil det nok være sådan 
normalt like, ikke. 
[Moderator: ja okay] Og så 
bare håbe på det bedste.  

Andreas brugte 
Super Like i 
starten, men ikke 
længere, fordi det 
kan komme til at 
virke desperat. 
 
Andreas bruger 
mest like og 
dislike. 

Brug. 

35 Moderator Og dislike også?   
36 Andreas Ja, lige præcis.   
37 Moderator Hvad tænker du om den 

måde, som match-
funktionen er opbygget? 
Altså hvad synes du om, at 
det kun er gengældte likes, 
der kan chatte sammen. 
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38 Andreas [pause] Det tror jeg sådan 
set, jeg synes er meget 
fint. At man kan få sorteret 
lidt ud. Altså der er jo 
umådelig mange på 
Tinder, så selvom, at man 
måske godt kunne tænke 
at, jeg gad godt lige have 
muligheden for at charme 
mig ind på hende her eller 
hvad det var, ikke, så er 
det måske også meget rart 
sådan, at man ligesom som 
udgangspunkt får sorteret 
fra for dem, der rent 
faktisk ikke er 
interesserede overhovedet. 
Så Tinder er jo af natur 
sådan overfladisk med 
overfladiske værdier man 
kigger på, ikke 
[moderator: ja] Så det er 
sådan lidt præmissen for 
selve brugen af app’en 
tænker jeg, så det tænker 
jeg er fint nok, at man 
grovfordeler lidt der til at 
starte med.  

Andres kan godt 
lide, at man kun 
kan chatte med sine 
match – det er godt 
at få sorteret lidt.  
 
Det er en af 
præmisserne for at 
anvende Tinder.  
 
Tinder er 
overfladisk af natur 
med overfladiske 
værdier. 

Konstruktion. 

39 Moderator Ja, så vil vi tale lidt om 
profiler og matches sådan 
generelt. Hvad synes du, er 
vigtigst ved en 
Tinderprofil? 

  

40 Andreas Uhh, ved en Tinderprofil... 
Øhm. Noget, altså for det 
første, skal hun helst være 
relativt pæn, ikke. 
Charmerende. [moderator: 
ja] Men ellers er det også. 
At de ikke ender med at 
køre i de samme sådan. At 
de ikke ender med at køre i 
alle klicheerne med deres 
billeder og deres 
beskrivelser. Altså sådan, 
fremstår som ”normal”. Så 
synes jeg, det bliver sygt 
kedeligt så. Også fordi, at 
man bliver mødt af så 
mange forskellige 

Det vigtigste ved 
en Tinderprofil er 
attraktive billeder 
og, at personen 
formår at skille sig 
ud fra mængden. 

Selvfremstilling, 
andres brug. 
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mennesker på Tinder. Og 
altså sådan, du kan jo 
swipe igennem 200 på en 
dag eller sådan noget. Så 
skal man ligesom også stå 
ud, for at sådan give 
indtryk [moderator: ja]. Og 
man gør altså ikke indtryk, 
hvis du skriver, at du godt 
kan lide at rejse og gå i 
fitness og, at du elsker din 
hund. Altså, du ved, der 
skal lidt ligesom nogle lidt 
mere interessante ting på 
banen, ikke. Før det 
vækker interessen 
[moderator: ja]. Så jeg vil 
sige, det der med, at man 
sådan prøver at skille sig 
lidt ud om det sådan, det 
kan også være 
udseendemæssigt og sådan 
noget, ikke [moderator: ja] 

41 Moderator Så sådan, hvis man skal 
sige, så er det sådan 
attraktive billeder og sådan 
en tekst, en profiltekst, 
der, hvad kan man sige, 
skiller sig lidt ud fra 
mængden? 

  

42 Andreas Ja. Eller i hvert fald ikke 
sådan understrege, at hun 
er en af de der helt 
klassiske pæne kedelige 
piger, du ved, men det tror 
jeg også er en meget 
personlig præference 
[moderator: ja ja] og sådan 
kommer an på, hvad du 
bruger Tinder til, fordi 
altså, hvis du bare leder 
efter noget casual hook-up, 
så er det måske lidt lige 
meget, hvor interessante 
de er, ikke [moderator: ja] 
men, ja. 

Det er vigtigt for en 
profil at skille sig 
ud fra de andre. 
Dog kommer det 
også an på, om 
man leder efter et 
hook-up eller noget 
mere seriøst.  

Selvfremstilling, 
andres brug. 

43 Moderator Ja. Så er der nogle gange 
hvor det er i den der 
profiltekst, at folk henviser 
til deres snapchat og andre 
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sociale medier [Andreas: 
ja]. Benytter du dig nogle 
gange af brugernes 
henvisninger til andre 
medier? Altså tjekker du 
for eksempel deres 
Facebook eller Instagram 
eller Snapchat ud? 

44 Andreas  Jeg har før. Altså, hvis 
man nu finder en ekstra 
pæn pige eller en ekstra 
interessant pige og hun så 
har linket til hendes 
snapchat, så kunne jeg 
godt finde på at tjekke 
hende ud.  

  

45 Moderator Altså sådan tilføje hende?   
46 Andreas Øh nej nej, jeg har ikke 

selv Instagram, så jeg ville 
heller aldrig tilføje dem på 
snap eller Instagram. 
[moderator: nej okay]. 
Uden jeg havde været i 
kontakt med dem inden og 
heller ikke sikkert, at jeg 
havde gjort det 
efterfølgende. Altså jeg er 
ikke så stor bruger af 
hverken snap eller 
Instagram [moderator: 
nej]. Det er ikke sådan lige 
mit medie. 

Andreas kunne 
ikke finde på at 
tilføje en pige på 
Instagram/Snapchat
, før han har 
skrevet med hende. 

Sociale medier, 
brug, 
tværmedielle 
muligheder 

47  Men du kunne godt finde 
på, hvis det er, sådan at gå 
inde og tjekke deres 
Facebook, for at se 
hvordan de fremstår, ja? 

  

48 Andreas Ja, det kunne jeg godt. 
Hvis det er en jeg skal 
mødes med for eksempel, 
så kunne jeg måske godt 
tænke mig at finde ud af 
lidt mere om personen og 
få bekræftet, hvordan 
personen rent faktisk ser 
ud, altså, i stedet for kun at 
have de der 5 billeder fra 
Tinder og så lige 
forventningsafstemme lidt, 
inden man mødes. 

Andreas kan godt 
finde på at tjekke 
pigernes 
Facebookprofiler 
ud. 

Brug, sociale 
medier, 
tværmedielle 
muligheder. 
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49 Moderator Ja. Hvilke overvejelser har 
du gjort om din egen 
Tinderprofil? 

  

50 Andreas Jamen altså, jeg prøver jo 
sådan at følge lidt det, som 
jeg selv ville kigge efter 
[moderator: ja] og så lade 
være med at tage… Jeg 
har snakket med nogle af 
mine veninder om, hvad 
der sådan er klicheerne 
blandt drengene for 
eksempel [moderator: ja]. 
Det der med, at man står 
med en hundehvalp eller 
står med et jerntrofæ eller 
en bil eller er i bar 
overkrop og viser sine 
muskler frem og sådan 
noget. Det prøver jeg 
bevidst at undgå. Og så 
ellers har jeg bare kørt den 
helt simpel med en 
beskrivelse og skrevet 
højde og uddannelse, så 
det er bare sådan lidt det.  

Andreas har 
bevidst valgt at 
undgå nogle af 
”klicheerne” på 
Tinder. Hans profil 
er derfor ret casual, 
hvor der står hans 
højde og hvad han 
læser.  

Selvfremstilling. 

51 Moderator Ja. Altså højde sagde du?   
52 Andreas Ja, jeg har skrevet min 

højde, fordi jeg er høj og 
det har jeg hørt, at piger 
godt kan lide [alle griner]. 

Andres har skrevet 
sin højde, fordi han 
er høj og det kan 
være et plus hos 
pigerne. 

Selvfremstilling. 

53 Moderator Ja. Øhm. Det er faktisk 
også noget, jeg også har 
hørt, at mange piger går op 
i. Specielt fordi, det vil de 
gerne vide, inden de skal 
mødes, fordi der er mange 
piger der ikke kan lide, 
hvis den er, hvis drengen 
er lavere. 

  

54 Andreas Ja, lige præcis. Så det har 
jeg hørt, så det må man jo 
sælge sig på. 

  

55 Moderator Hvilke informationer har 
du valgt at give adgang til 
altså i forhold til, om du 
har billeder fra din 
Instagram, eller det har du 
så ikke, eller har skrevet 
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din Snapchat eller noget, 
just in case. 

56 Andreas Ja, nej, jeg har ikke 
henvist til noget som helst 
andet til min profil, det er 
sådan meget to adskilte 
verdener, hvis man kan 
sige det på den måde. 

Andreas har ikke 
valgt at henvise til 
andre sociale 
medier i sin profil. 

Selvfremstilling, 
brug, 
tværmedielle 
muligheder. 

57 Moderator Ja, så det er noget du 
sådan bevidst har valgt at 
udelade.  

  

58  Ja, hvad kan man sige. Det 
er tvunget omstændigheder 
i forhold til Instagram, 
fordi, det har jeg ikke og 
eller så. Jeg tror heller ikke 
jeg ville linke det sammen, 
hvis jeg havde muligheden 
[moderator: nej] 

  

59 Moderator Ja. Hvad tager du med i 
overvejelserne, når du 
liker/disliker? 

  

60 Andreas Hmm. Altså tit, så bruger 
jeg ikke lang tid på at 
beslutte mig. Tit afgør jeg 
det ved første billede 
[moderator: ja] og så 
sidder og swiper til højre 
og venstre med rimelig høj 
kadence. Men altså, så 
derfor er det heller ikke tit, 
at jeg kommer ind og 
kigger på deres 
profiltekster 

Det går hurtigt med 
at like/dislike – det 
er ikke så tit, der 
bliver kigget på 
profilteksterne. 

Brug, 
selvfremstilling. 

61 Moderator Nej okay.   
62 Andreas For der skal man ligesom 

trykke på billedet og så 
kommer man ind på dem 
[moderator: ja]. Så det er 
meget førstehåndsindtryk 
for mig i hvert fald. Også 
fordi, at jeg gider ikke 
bruge lang tid på Tinder 
nødvendigvis. Så du ved, 
det skal helst være ret 
effektivt for mig 
[moderator: ja]. Så det er 
lidt det der første billede 
man mødes af og så hvis 
de ser relativt pæne ud, 

Førstehåndsindtryk
ket betyder meget. 

Selvfremstilling. 
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ikke, så kunne man sige 
”nå” eller hvis man er lidt 
mere i tvivl, så kan man 
måske gå ind og tjekke 
deres profil ud og så 
bedømme derudfra.  

63 Moderator Ja. Hvad sådan noget med 
fællesvenner, er det noget 
du kigger på også? 

  

64 Andreas Ja, det gør jeg faktisk. 
[moderator: ja] Men jeg 
ved ikke hvor meget det 
har. Altså sådan, hvor stor 
indflydelse det har på min 
beslutningsproces, når det 
kommer til stykket. Men 
altså for eksempel hvis jeg 
ser, at de kun, hvis man 
har 1 fælles ven og det er 
en, jeg synes er super 
irriterende, så kunne det 
måske godt være sådan 
[moderator: ja]. Det der fik 
dråben i bærret til at flyde 
over og så var det bare 
sådan, fuck det. Men ikke 
noget, der har haft større 
indflydelse på mine 
beslutninger [moderator: 
nej] 

Andreas 
undersøger, om han 
har fælles venner 
med nogle af de 
brugere, han 
møder. Dog har det 
ikke den store 
indflydelse på hans 
beslutninger. 

Brug, sociale 
medier, 
tværmedielle 
muligheder. 

65 Moderator Så vil jeg høre, hvordan 
det føles, når du får et 
match? 

  

66 Andreas Mmmh. Altså, det føles 
bedre i starten fordi, at der 
var det jo nyt [moderator: 
ja]. Ja, så der var det sådan 
en fed anerkendelse og nu 
er det sådan lidt mere, nå 
endnu et match. Altså det 
er jo fint nok, det er jo 
altid rart, men jo flere man 
får, jo mindre fedt føles 
det [moderator: ja]. Kan 
man sige altså sådan, det 
er ikke ligeså vigtigt 
længere at få et match. Det 
er måske, bare sådan lidt, 
ja. Men det kommer også 
an på, hvem man har 

Det er en god 
følelse at få et 
match, men den var 
større i starten. Jo 
flere match man 
får, jo mere 
ligeglad bliver 
man. Dog kommer 
det også an på, om 
det er et 
godt/mindre godt 
match. 

Bekræftelse. 
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matchet med. Det er jo 
ikke lige meget om. Der 
kan jo godt være rimeligt 
store spring i, hvem man 
siger ”ja” til altså hvor 
spændende og pæne man 
synes, de er [moderator 
ja]. Hvis man kan sige det 
forsimplet, ikke, så er der 
nogen, der er en 6’er og 
nogen, der er en 9’er af 
dem man siger ”ja” til og 
så bliver man selvfølgelig 
mest glad, hvis man får et 
match med en, der ligger 
på en 9’er.  

66 Moderator Ja, Ja det er klart. Så vil 
jeg høre, om du har det på 
samme måde, når nogen 
liker dit billede på 
Facebook? 

  

67 Andreas Mmmh [pause]. Jeg tror, 
jeg synes lidt det, er en 
spøjs ting, altså det der 
med, at… altså jeg tror 
ikke jeg ligger så meget i, 
hvad der bliver liket på 
Facebook og Instagram og 
du ved, på den måde 
[moderetor: nej]. På den 
måde søger jeg ikke så 
meget bekræftelse på 
sociale medier. Men tjo, 
det er måske meget 
sammenligneligt et eller 
andet sted. Der er jo den 
forskel, at det er folk man 
kender og folk man ikke 
kender på de respektive 
medier [moderator: ja]. 
Men jeg har ikke sådan 
lige gjort mig nogle tanker 
om det. Men det er 
sjældent jeg ligger billeder 
op på Facebook, så det er 
ikke så tit, at jeg får likes, 
for at sige det på den måde 
[moderator: nej]. 

Følelsen kan lidt 
sammenlignes med, 
når nogen liker ens 
billede på 
Facebook og så 
alligevel ikke helt – 
den er anderledes 
fordi de 
henholdsvis er 
bekræftelse man får 
fra folk man kender 
og ikke kender. 

Bekræftelse, 
sociale medier. 

68 Moderator Synes du så, at følelserne 
sådan kan sammenlignes 
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med, når du har friended 
eller anmodet en om et 
venskab på Facebook og 
de så ligesom accepterer 
anmodningen? 

69 Andreas Øhm i hvilken situation 
tænker vi? Altså bare 
generelt, at… 

  

70  Ja. Altså generelt, når du 
har ansøgt en, om det så er 
den samme følelse man 
får, når de ligesom 
accepterer eller friender 
tilbage? 

  

71  Jeg vil sige altså på 
Facebook, der er det sådan 
generelt set, at hvis jeg 
ansøger nogen om et 
venskab, så er det fordi, at 
jeg er ret sikker på, at de 
vil sige ”ja”. Så jeg vil nok 
ikke ansøge folk, som jeg 
ikke kender på Facebook 
[moderator: nej]. Så derfor 
vil jeg også altid forvente 
et ”ja”. Så derfor ville jeg 
nok nærmere blive skuffet, 
hvis jeg fandt ud af, at 
nogen sagde ”nej” til mig 
[moderator: ja] eller være 
uforstående over for det. 

Følelsen er ikke 
helt den samme, 
som når en på 
Facebook friender 
tilbage. 

Bekræftelse, 
sociale medier 

72 Moderator Ja okay. Hvordan vil du 
siger, det føles, når et 
match skriver til dig på 
Tinder? 

  

73 Andreas Øhm. Altså. Det vil jeg 
sige, det føles rimelig godt 
også fordi, at det ikke sker 
rimelig tit, når man er 
dreng [moderator: nej]. 
Altså jeg tror, altså i hvert 
fald til at starte med, der 
var det bare mig, der skrev 
til pigerne og nu ved jeg 
ikke om det er fordi, jeg er 
blevet ældre og mere 
attraktiv på markedet eller 
hvad det er, men i hvert 
fald er der flere, der 
skriver til mig nu 

Det føles godt, når 
et match skriver til 
en på Tinder – og 
at der bliver lavet 
om på de 
traditionelle 
forestillinger om, at 
drengen skal skrive 
først. 

Bekræftelse, 
relationsskabels
e, andres brug. 
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[moderator: ja]. Og det er 
også meget rart, at du ved, 
det går begge veje, at det 
ikke kun er den der 
klassiske forestilling med, 
at det er drengen, der skal 
føre an, du ved. 
[moderator: ja] Prinsen, 
der skal gøre kur til 
prinsessen. Det synes jeg 
bliver lidt irriterende. 

74 Moderator Ja, så det er dejligt, når det 
er pigen, der ligesom tager 
initiativ.  

  

75 Andreas Ja, men det er også fordi, 
at min oplevelse er, at hvis 
pigen har skrevet først, så 
er der sådan ret stor 
sandsynlighed for, at man 
mødes. Det synes jeg da er 
ret fedt, at man ikke sådan 
spilder sin tid medmindre, 
man heller ikke selv gider, 
fordi det er tit, når man 
skriver med piger, det er i 
hvert fald min erfaring, at 
hvis man selv henvender 
sig først, så skal der 
ligesom mere til, før man 
mødes. Så derfor synes 
jeg, det er rigtigt rart, når 
det er pigen, der henvender 
sig, for så ved man, at det 
som regel nok kan blive til 
noget, altså det ene eller 
det andet [moderator: ja]. 
Det er i hvert fald min 
erfaring. 

Hvis pigen skriver 
først, er der større 
sandsynlighed for, 
at det kan blive til 
noget mere seriøst. 

Relationsskabels
e, andres brug. 

76 Moderator Ja, nice. Hvad synes du så 
eller hvordan føles det så, 
hvis en du har skrevet til, 
ikke skriver tilbage? 

  

77 Andreas Igen så tror jeg, det er 
meget det der med, at i 
starten, så føles det super 
skod. [moderator: ja] Og 
jeg nåede også til et punkt, 
hvor jeg tænkte sådan lidt 
okay ”fuck Tinder”, fordi, 
hvis man nu havde skrevet 

Følelsen, når der 
ikke bliver skrevet 
tilbage var større i 
starten – nu er 
skuffelsen ikke så 
stor. Andreas 
skriver heller ikke 
tilbage til piger på 

Relationsvedlige
holdelse, 
bekræftelse, 
andres brug.  
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til tre piger i streg, der så 
ikke havde svaret 
[moderator: ja], så det var 
sådan lidt. Men jeg vil 
sige, at nu er jeg så også 
selv nået til et punkt, at du 
ved, hvis man nu… så har 
man lidt kørende med en 
og så er der nogen, der 
skriver til en og så er man 
måske sådan lidt… Jeg 
svarer dem i hvert fald 
ikke, hvis jeg har noget 
kørende med nogen 
[moderator: nej]. Og du 
ved, så kan man sige, så er 
jeg jo så ikke bedre end de 
piger, der ikke svarede 
mig i sin tid. Så på den 
måde så har jeg ligesom 
selv været i den situation, 
som de var i og derfor 
tager jeg det heller ikke så 
tungt længere [moderator: 
nej okay] når folk ikke 
svarer mig. 

Tinder, hvis han 
har noget kørende 
med nogen. 

78 Moderator Super. Til sidst vil vi 
egentlig bare tale lidt om 
relationer på Tinder og jeg 
vil høre om du generelt 
skriver med dem, du 
matcher med på Tinder?  

  

79 Andreas Øhm. Altså sådan 
procentandelsmæssigt, der 
vil jeg nok skyde på, at jeg 
har skrevet med. Lad os 
se. Jeg har måske skrevet 
med sådan 10 % af dem, 
jeg har matchet med eller 
sådan noget. [moderator: 
ja okay] Cirka. 

Andreas skriver 
med omkring 10 % 
af dem han matcher 
med. 

Relationsskabels
e, -
vedligeholdelse.  

80 Moderator Og nu snakkede du om, at 
pigerne også begynder at 
skrive til dig først, men 
hvem vil du sådan sige, 
der generelt skriver? Altså 
om det er dig eller pigen, 
der skriver først? 

  

81 Andreas Øhm. Jamen jeg nåede til 
at punkt, hvor jeg syntes 

Andreas nåede til 
et punkt, hvor han 

Relationsskabels
e, bekræftelse, 
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det var irriterende ikke at 
få svar, hvor jeg sådan 
konsekvent valgte bare 
valgt at stoppe med at 
skrive først [moderator: ja] 
til piger. Så derfor, 
naturligt nok, så var det 
generelt mest pigerne, der 
henvendte sig først 
[moderator: ja] til mig, 
fordi jeg så ikke skrev til 
nogen som helst 
overhovedet, men det er 
ligeså meget et aktivt valg 
fra mig, så jeg kunne 
ligeså godt have skrevet til 
mange flere, hvis det var 
det jeg ville. Men nu er jeg 
så også sådan, som type, 
så er jeg måske nok mere 
en type, der ses med en i 
længere tid, så derfor er 
jeg ikke sådan hele tiden 
ude og finde sådan one-
night-stands, du ved 
[moderator: ja]. 
Engangs… [moderator: 
nej] Så det også værd at 
have med i overvejelserne, 
at det jo er derfor, jeg ikke 
skriver så meget til folk.  

ikke gad skrive til 
piger, fordi de ikke 
svarede. Derfor 
flest piger, der 
skrev til ham. 

andres brug. 

82 Moderator Ja. Øhm. Så vil jeg høre 
om du har mødtes eller 
været på dates med nogle 
af dem du har matchet 
med på Tinder? 

  

83 Andreas [Grin] Nej nej, det har jeg 
ikke [grin]. Jeg har mødtes 
med 4, 5 stykker har jeg 
mødtes med [moderator: 
ja], hvor at, jeg tror, 2 af 
dem har bare været kaffe 
og så hvor to af dem har 
udviklet sig til mere 

Andreas har været 
på date med 4-5 
stykker fra Tinder. 
To af dem 
udviklede sig til 
noget mere seriøst. 

Relationsvedlige
holdelse. 

84 Moderator Ja. Vil du så sige, at de 
forestillinger du havde om 
dit match, at de ligesom 
stemte overens med 
personen, da du så mødte 
den i virkeligheden? 
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85 Andreas Altså jeg vil sige, at det er 
meget forskelligt. Jeg har 
svært ved at forholde mig 
til folk, når jeg bare ser et 
billede af dem [moderator: 
ja]. Men altså, jeg har både 
haft, hvor, at jeg har 
mødtes med nogen, hvor 
de sådan tydeligvis måske 
ikke levede op til mine 
forestillinger sådan, hvad 
kan man sige – 
udseendesmæssigt. Altså 
personligt har jeg ikke nået 
at gøre mig det helt vilde 
indtryk. Det kan være, at 
de skriver lidt sjovt, men 
så har de jo så også haft 
længere tid til at tænke 
over det [moderator: ja]. 
Men samtidig, så har jeg 
så også mødt nogen, hvor 
jeg sådan er blevet vildt 
overrasket over, hvor nice 
de egentlig var [moderator: 
ja], når det kom til stykket, 
fordi, at altså. Der er 
forskel på, hvor gode folk 
er til at fremstille sig selv 
på Tinder. Altså hvor gode 
de er til at tage billeder og 
sådan ligesom. Det kan jo 
både være en fordel og en 
ulempe [moderator: ja]. Så 
kan man jo blive positivt 
og negativt overrasket, 
ikke.  

Det er forskelligt, 
om ens 
forestillinger om 
personen stemmer 
overens, når man 
mødes i 
virkeligheden. Det 
kan både være 
positivt og 
negativt.  

Relationsvedlige
holdelse. 

86 Moderator Ja. Så man kan sige, at det 
går lidt sådan begge veje 
med ens forestillinger? 

  

87 Andreas Ja ja, lige præcis. Men nu 
har jeg jo ikke mødtes med 
så mange, så jeg vil sige, 
det er ikke sådan 
repræsentativt, men ja.  

  

88 Moderator Ja. Hvilken forskel vil du 
sige det gjorde, at I havde 
mødt hinanden på Tinder? 
Altså for eksempel 
sammenlignet med, hvis I 
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havde mødt hinanden i 
byen først? 

89 Andreas Jamen jeg synes det er lidt 
svært at sige fordi, jeg 
synes også det der med at 
blive ældre og flytte til 
storbyen, altså det ændrer 
også bare måden man 
sådan møder folk på og 
forholdet sådan, hvad kan 
man sige sex og kærlighed 
generelt, du ved, det bliver 
sådan lidt mere nonchalant 
[moderator: ja] i hvert 
fald. Måske vil jeg 
umiddelbart sige, at når 
man mødes med nogen på 
Tinder, så er det mere 
uforpligtende og sådan i 
længere tid og så ser vi 
lige hvad der sker, agtigt 
[moderator: ja] og så du 
ved, på den måde er det 
sådan mere uforpligtende, 
men også mere sådan 
usikkert, hvad det er, det 
egentlig er, fordi man ikke 
rigtig får afstemt det til at 
starte med og fordi man 
ved ikke helt hvad Tinder 
er altså… Det er sjældent, 
at folk har 
forventningsafstemt til at 
starte med medmindre, at 
pigerne eller drengene har 
skrevet eksplicit ”jeg leder 
kun efter en kæreste” eller 
”jeg leder ikke efter noget 
seriøst” eller sådan noget 
ikke. 

Når man møder 
nogen på Tinder, er 
det mere 
uforpligtende, men 
også mere usikkert. 
Det er ikke så ofte, 
man får 
forventningsafstem
t inden man 
begynder at skrive. 

Relationsskabels
e, -
vedligeholdelse, 
andres brug. 

90 Moderator Ja. Ja okay. Vil du sige, at 
man kan tillade sig at 
opføre sig anderledes på 
Tinder i forhold til andre 
sociale medier og sådan 
den virkelige verden? 

  

91 Andreas Altså man kan nok tillade 
sig at skrive nogle lidt 
mere fucked ting. Altså 
også den der med, du kan 

Man kan tillade sig 
at skrive nogle 
mere ”fucked ting” 
på Tinder. Der er 

Relationsvedlige
holdelse, andres 
brug.  
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prøve lidt af hvert og så se, 
hvad der fungerer på 
Tinder [moderator: ja] 
altså sådan. Altså det er jo 
en nem måde at lyve på 
Tinder, det er jo nogen du 
aldrig har mødt og kan 
være, det er nogen, du 
aldrig kommer til at møde 
igen og du ved, det er 
sådan lidt altså. Jeg vil 
sige, at det giver i hvert 
fald nogle større rammer 
til ligesom at prøve nogle 
ting af og sådan 
[moderator: ja] måske 
eksperimentere lidt med, 
hvad der sådan fungerer i 
forhold til at komme i 
kontakt med folk. 

plads til, at man 
kan eksperimentere 
lidt. 

92 Moderator Hvad sådan noget med i 
forhold til at sådan lade 
være med at, som vi 
snakkede om, lade være 
med at svare tilbage og ja 
skrive anderledes generelt, 
om man mere kan tillade 
sig det på Tinder i forhold 
til andre medier?  

  

93 Andreas Altså hvad tænker du på 
sådan specielt altså? 

  

94 Moderator Altså mere sådan for 
eksempel det vi snakkede 
om med, hvis du får et 
match altså, om det så er 
okay, altså mere 
accepteret, at man bare 
lader være med at svare 
personen, hvis der er en, 
der skriver til en for 
eksempel? 

  

95 Andreas Altså det vil jeg sige og 
det er jo også i høj grad på 
grund af den der sådan, 
upersonlige 
kommunikation og det er 
ikke en du kender, du ved, 
altså inde på Tinder er det 
lidt bare en jungle 
[moderator: ja] og der 

Man forventer ikke 
et svar på samme 
måde på Tinder. 

Relationsvedlige
holdelse, andres 
brug. 
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bliver ikke forventet på 
samme måde, at du svarer, 
som hvis det er en 
privatbesked på Facebook, 
[moderator: nej okay] vil 
jeg sige.   

96 Moderator Ja. Så vil jeg høre, om du 
dater uden at anvende 
Tinder? 

  

97 Andreas Øhm. Ja, det gør jeg.   
98 Moderator Ja, hvor du altså møder 

folk i virkeligheden først 
eller hvad man siger? 

  

99 Andreas [Grin] Ja, hvor jeg først 
møder dem i virkeligheden 
[alle griner]. Ja, ja det har 
jeg oplevet en gang. 

Alexander har datet 
uden at anvende 
Tinder. 

Relationsskabels
e.  

100 Moderator Ja. Hvilken effekt vil du 
sige, det har, at Tinder 
sådan altid er en 
mulighed? 

  

101 Andreas Mmmh. Jamen jeg ved 
ikke om, altså, måske 
kunne det godt være sådan 
mere, at man altid føler, 
man har… altså man kan 
altid… man har altid 
mulighed for at mødes 
med nogen, du ved, man er 
aldrig sådan. Man har altid 
noget af falde tilbage på 
[moderator: ja] og man 
kan jo også sige, at det jo 
også er en evig fristelse, 
hvis man vil. Altså sådan, 
har lyst til at skulle mødes 
med en masse og prøve 
noget nyt og sådan noget 
ikke, så har man hele tiden 
det i baghånden, så altså. 
Måske kunne det godt for 
nogen, altså sådan, altså 
opfordre til at holde lidt 
igen med at indgå i et fast 
parforhold [moderator: ja 
okay], fordi, at det er så 
nemt at leve et singleliv, 
men altså, det er lidt 
spekulativt  

Det kan være 
farligt, at Tinder 
altid er i 
baghånden, fordi 
man på den måde 
ikke nødvendigvis 
”mangler” en 
kæreste, fordi 
datinglivet er 
blevet så nemt. 

Relationsskabels
e.  
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102 Moderator Ja, men det er i hvert fald 
meget interessant, at 
sådan, at netop Tinder er 
en mulighed og man bare 
sådan, man ved man altid 
har det i baghånden, hvis 
man kan sige det sådan. Ja. 
Men det var faktisk alt, vi 
egentlig havde planlagt at 
spørge dig om. Lige til 
sidst vil jeg spørge om der 
er noget, du føler, du ikke 
har fået sagt? 

Afslutning.  

103 Andreas Nej, det synes jeg egentlig 
ikke. Jeg tror, at jeg kom 
meget godt omkring mit 
Tinderbrug lige 
umiddelbart. 

  

104  Ja, men vi er i hvert fald 
rigtig glade for, at du ville 
være med, det er virkelig 
dejligt. Tak for det.  

Afslutning.  
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Bilag 2D: Interview med Henrik 

Nr. Person Transskribering Meningskondens
ering 

Kategorisering 

1 Moderator Til at starte med, så vil vi 
bare lige høre, om du vil 
give en kort præsentation af, 
hvad du hedder, hvor 
gammel du er og hvad du 
laver? 

Introduktion  

2 Henrik Okay. Jeg hedder Henrik, 
jeg er 23 og læser 
statskundskab på 4. 
semester i Aarhus. 

Henrik er 23 år og 
læser 
statskundskab. 

 

3 Moderator Ja og så til at starte med, vil 
vi høre lidt omkring din 
brug af Tinder, altså hvornår 
du hentede app’en, altså 
Tinder? 

  

4 Henrik Ja, det var for halvandet år 
siden [moderator: halvandet 
år siden?] nej, pjat. Et halvt 
år siden, hedder det. 

Henrik hentede 
tinder for et halvt 
år siden. 

Brug 

5 Moderator Et halvt år? Ja. Og hvorfor 
valgte du at hente Tinder? 

  

6 Henrik Øhh. Ja, jeg tror måske… 
jeg kendte i hvert fald 
nogen, der havde det 
[moderator: ja]. Jeg boede 
hjemme hos en af mine 
kammerater på et tidspunkt, 
som havde det og brugte det 
en del. Så tænkte jeg, det 
var lidt sjovt lige at tjekke 
ud, hvad det var for noget. 
Og så hentede vi det en dag. 

Henrik hentede det, 
fordi hans 
kammerater brugte 
det en del.  

Brug 

7 Moderator Ja, så det var mest sådan til 
underholdning eller var det 
for at, ja,  finde en kæreste 
eller for at date eller? 

  

8 Henrik Nej altså, det var 100 % for 
underholdning der i starten. 
Altså ja, jeg var kommet ud 
af et forhold for sådan nogle 
måneder før, så det var også 
bare for sjov skyld. Det var 
ikke fordi jeg tog det sådan 
seriøst. 

Det var 
udelukkende på 
grund af 
underholdning i 
starten. Han var 
blevet single nogle 
måneder forinden. 

Brug, 
bevæggrunde. 

9 Moderator Nej. Hvor ofte vil du sige, at 
du bruger Tinder? 
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10 Henrik Mmh. Det varierer lidt… 
Nok et par gange om ugen 
[moderator: ja], men altså 
ja, det  ved jeg ikke… Det 
er tit man lige tager det op 
og lige, hvad hedder det, 
scroller lidt frem og tilbage 
ja, men ja, det ved jeg ikke, 
om man kan kalde sådan 
super aktivt brug. Men, det 
gør jeg relativt ofte, men 
sådan bruge det til at skrive 
til folk, det er jeg ikke ligeså 
meget til. 

Henrik bruger 
Tinder et par gange 
i ugen. Dog ikke til 
at skrive så meget 
med folk. 

Brug 

11 Moderator Ja. Hvilke situationer vil du 
sige, at du bruger Tinder i? 

  

12 Henrik Jeg tror måske, at det nok 
mest er lidt, når jeg keder 
mig. 

Henrik bruger 
Tinder, når han 
keder sig. 

Brug. 

13 Moderator Mest når du keder dig?   
14 Henrik Ja   
15 Moderator Ja, hvad så når du er i byen 

for eksempel? 
  

16 Henrik Nej, aldrig. Aldrig, når han er i 
byen. 

Brug 

17 Moderator Nej. Hvordan bruger din 
omgangskreds Tinder? 

  

18 Henrik Jeg tror, de bruger det på 
samme måde som mig. 
Altså dem jeg har snakket 
med det om det i hvert fald 
[moderator: ja] Der var en 
her, hvor jeg hørte, han 
havde brugt det i byen, men 
det er kun en gang, jeg har 
hørt det. 

Henriks venner 
bruger Tinder på 
samme måde, som 
ham selv 

Brug, andres 
brug 

19 Moderator Ja okay, vil du sådan sige, 
hvis du har nogle 
pigevenner, der også bruger 
Tinder, om der sådan er 
forskel på, hvordan dine 
drenge- og pigevenners brug 
er af Tinder? 

  

20 Henrik Øhhh. Det har jeg ikke 
oplevet med dem, jeg har 
snakket med det om. Der er 
lidt forskel på, hvor meget 
man skriver til folk, men ja, 
men ellers tror jeg at alle er 

Der er lidt forskel 
på, hvor meget 
hans pigevenner og 
ham selv skriver til 
folk, men ellers 
ikke nogen forskel. 

Brug, andres 
brug 
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ret… [moderator: ja] alle 
har været ret casual omkring 
det. Det er også, alle dem 
jeg har snakket med har 
også været sådan lidt, i 
nogen perioder har de brugt 
det mere end andre i andre 
perioder og sådan lidt, det 
går lidt frem og tilbage og 
sådan. 

21 Moderator Okay, så det er meget sådan, 
det samme eller hvad man 
siger? 

  

22 Henrik Det tror jeg, det har det 
været ja. 

  

23 Moderator Ja. Så vil vi gå lidt videre til 
at snakke om Tinders 
konstruktion. Og til at starte 
med vil vi høre, hvad du 
sådan synes om 
brugervenligheden på 
Tinder? 

  

24 Henrik Den synes jeg sådan set er 
fin. Udover, at det crasher 
ret meget. [moderator: ja] 
Det ved jeg ikke, om er 
brugervenlighed?  

Brugervenligheden 
på Tinder er fin 

Konstruktion 

25 Moderator Så du synes sådan den er 
nem/svær at anvende sådan? 

  

26 Henrik Ja, den er meget logisk 
bygget op, så det synes jeg 
sådan set er fint, at det er 
enkelt. [moderator: ja] Men 
ja, ja, det crasher lidt 
engang imellem.  

App’en er logisk 
bygget op og enkel 
at anvende. Dog 
crasher app’en 
engang i mellem. 

Konstruktion 

27 Moderator Okay, så selve teknologien 
er ikke lige så god, men 
selve opbygningen af 
app’en er okay nem at 
anvende? 

  

28 Henrik Ja ja, den er fin, synes jeg.   
29 Moderator Hvordan bruger du den her 

swipe funktion? Altså 
bruger du alle slags swipes? 
Altså både dislike, like og 
Super Like. 

  

30 Henrik Ja, det vil jeg sige 
[moderator: ja] 

  

31 Bisidder Hvilke anvender du mest?   
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32 Henrik Altså, det er bare de to 
normale. Like og dislike 
[moderator: ja] det er sådan, 
jeg har et rimeligt begrænset 
brug af Super Like i hver 
fald, så.  

Henrik bruger mest 
like og dislike, men 
også Super Like 
ind i mellem. 

Brug, 
bekræftelse 

33 Moderator Så det er bare primært der, 
hvor man sådan swiper til 
højre og så til venstre? 

  

34 Henrik Ja, det er det.   
35 Moderator Ja. Hvad tænker du om den 

måde, som match-
funktionen den er opbygget 
på? Altså hvad synes du om, 
at det kun sådan er 
gengældte likes, der ligesom 
kan chatte sammen? 

  

36 Henrik Det synes jeg giver god 
mening [moderator: ja]. Jeg 
tror, det må være ret 
irriterende, for folk, hvis 
folk skriver til en hele tiden 
og man ikke har bedt om det 
eller hvad man siger 
[moderator: ja]. Så ja, det 
synes jeg sådan set giver 
meget god mening. Det 
andet, der tror jeg, at det 
ville folk synes var ret 
irriterende, hvis det var 
[moderator: ja]. Især mange 
piger, der ville blive skrevet 
meget til i hvert fald.  

Henrik synes at 
match-funktionen 
giver god mening. 
Det andet ville 
være irriterende. 

Konstruktion 

37 Moderator Ja. Så det er meget rart, at 
den man kan skrive med, at 
den ligesom, at det er 
gengældt, at man har liket 
hinanden begge to? 

  

38 Henrik Ja, det tænker jeg 
[moderator: ja], det giver jo 
også bedst mening. Jeg ville 
nok heller ikke synes, det 
var særlig sjovt det andet, 
hvor det var alle mulige, der 
bare skrev til en. Det giver 
ikke så meget mening, synes 
jeg ikke.  

  

39 Moderator Nej. Så vil vi gå lidt videre 
til sådan at tale omkring 
profiler og match. Og ja, til 
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at starte med vil jeg høre, 
hvad du sådan synes, der er 
vigtigst ved en Tinderprofil? 

40 Henrik Øhh. Altså hvad der er 
vigtigst ved min egen eller 
ved andres? 

  

41 Moderator Ved andres. Altså sådan, om 
du synes det er sådan 
billederne, profilteksten 
eller billleder fra andre 
medier for eksempel 
Instagram, ja, noget i den 
dur. 

  

42 Henrik Nååh, øhh. Ja. Det ved jeg 
ikke, noget så overfladisk 
som billederne, tror jeg 
[moderator: ja]. Altså det er 
sådan lidt, ja, det er jo 
sådan… Jeg tror måske at 
anerkende lidt, at det er 
sådan en meget overfladisk 
app [moderator: ja], så jeg 
går ikke så meget op i, hvad 
folk skriver, for jeg tænker, 
at det alligevel ikke har 
noget som helst at gøre med, 
hvordan de er.  

Henrik synes at 
billederne er 
vigtigst.  
 
Henrik lægger vægt 
på, at Tinder er en 
overfladisk app. 
 
Han tjekker ikke, 
hvad folk skriver 
om sig selv. 

Selvfremstilling, 
andres brug. 

43 Moderator Så det er primært billederne, 
du kigger på? 

  

44 Henrik Ja, billederne og så kan man 
jo bilde sig selv ind, at man 
kan gætte noget ud fra dem 
om, hvordan personen er 
[moderator: ja]. Så ja, 
primært billederne. 

Billederne er 
primært det, Henrik 
lægger mærke til. 

Selvfremstilling, 
andres brug. 

45 Moderator Ja. Benytter du dig sådan af 
brugernes henvisninger til 
andre medier? Altså går du 
selv ind og tjekker deres 
Facebook eller Instagram 
eller tilføjer dem på 
Snapchat, hvis de ligesom 
har henvist til det? 

  

46 Henrik Jeg har ikke Instagram, så 
det bruger jeg ikke 
[moderator: nej]. Snapchat, 
det bruger jeg heller ikke 
rigtig. Jeg gider kun snappe, 
til folk jeg kender, så 
[moderator: ja] Facebook, 

Henrik har ikke 
Instagram og 
tilføjer dem heller 
ikke på Snapchat.  
 
Han kan godt finde 
på, at tjekke sine 

Relationsskabels
e, tværmedielle 
muligheder 
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det kunne jeg godt finde på, 
at gå ind og kigge på folk… 
hvad er det, det hedder… 
For eksempel, om de boede 
i nærheden af mig 
[moderator: ja] eller om de, 
synes. Ja, det ved jeg ikke… 
Et eller andet… Mere 
information om, hvordan 
folk er, hvis jeg har matchet 
med dem.   

matches Facebook, 
for at finde ud af 
mere om dem.  

47 Moderator Ja, så ville du gå ind og 
sådan undersøge lidt mere 
måske, hvis det var.  

  

48 Henrik Det kunne jeg måske godt, 
hvis man kunne se, at der 
var et eller andet. 

  

49 Moderator Ja. Hvilke overvejelser har 
du gjort om din egen 
Tinderprofil? 

  

50 Henrik Øhhh. Jeg tror måske… Jeg 
har spurgt mine venner, tror 
jeg [moderator: ja], om hvad 
de har lagt op. Eller det har 
jeg. Så nok noget i den stil. 
Så. Jeg ved ikke om jeg har 
gjort det helt store ud af det. 
Så har man jo nok lagt 
mærke til, hvilke billeder, 
der virker bedst at have 
forrest for eksempel. Så ja.  

Henrik har spurgt 
sine venner i 
forhold til, hvordan 
hans egen 
Tinderprofil skal se 
ud.  
 
Han har lagt vægt 
på billederne.  

Selvfremstilling. 

51 Moderator Ja. Hvilke informationer har 
du valgt at give adgang til? 
Altså har du for eksempel... 
Ja, nu siger du så, at du ikke 
har ja… Ja, har du sådan 
valgt at skrive noget 
yderligere omkring dig eller 
har du primært billeder? 

  

52 Henrik Jeg har skrevet lidt om mig 
selv [moderator: ja], men 
ikke det helt store, sådan. Ja. 
Lidt meget overfladisk. Jeg 
tror den måde jeg ser det 
hele lidt på, at det ikke er så 
meget… Jeg synes jo, at alle 
skriver det samme derinde 
næsten, om deres 
personlighed, fordi, at alle 
gerne vil beskrive sig selv 

Henrik har skrevet 
lidt om sig selv. 
 
Han synes, at alle 
skriver lidt samme. 
Derfor har han 
valgt ikke at skrive 
noget personligt 
om sig selv, men 
bare hvad han 
læser og lidt 

Selvfremstilling. 
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som værende… en helt 
bestemt person, synes jeg 
lidt. Så jeg synes ikke det 
giver så meget mening at 
skrive noget personligt, så 
jeg har bare skrevet, hvad 
jeg læser og hvad jeg 
ellers… fritidsinteresser.  

fritidsinteresser. 

53 Moderator Ja. Så du har sådan bevidst 
været inde og undlade nogle 
informationer, hvis man skal 
sige det sådan? 

  

54 Henrik Nej, det synes jeg ikke, men 
jeg ved ikke rigtig hvad jeg 
skulle skrive, hvis det var 
[moderator: nej]. Jeg tror 
måske ikke, at jeg kan 
udtrykke hvem jeg ligesom 
er på Tinder.  

Henrik føler ikke, 
at han kan udtrykke 
hvem han er som 
person på Tinder. 

Selvfremstilling 

55 Moderator Hvad tager du med i 
overvejelserne, når du sådan 
liker/disliker? 

  

56 Henrik Øhh. Ja, men altså… det er 
måske bare om, man synes 
det er en person, der ser sød 
ud, tror jeg [moderator: ja]. 
Ja. Det er egentlig ikke… 
det er nok ikke den største 
tankevirksomhed, der lige er 
på Tinder, tror jeg ikke. Det 
kræver nok lidt mindre 
tanke end hvis man så på 
folk i virkeligheden måske. 

Når Henrik liker, 
kigger han på, om 
personen ser sød 
ud. 
 
At møde folk på 
Tinder kræver 
mindre 
tankevirksomhed, 
end hvis man 
møder dem i 
virkeligheden. 

Selvfremstilling, 
relationssskabels
e.  

57 Bisidder Hvornår vælger du så at 
Super Like folk? 

  

58 Henrik Det er nok primært… hvad 
hedder det… når det er folk, 
der bor i Aarhus, hvis det er. 
Altså hvis folk har været 
inde og like en og bor i 
Aarhus. Jeg har det bare 
sådan… Jeg spiller det ikke 
sådan helt så super seriøst, 
så jeg har bare sat radiussen 
helt op. Så hvis det er folk, 
der bor i Aarhus og jeg 
tænker ”nåh okay”, der var 
en, jeg måske godt kunne 
tænke mig at mødes med på 

Henrik Super Liker 
folk, hvis de bor i 
Aarhus og han 
tænker, det er en, 
han godt vil mødes 
med. 

Brug, 
relationsskabels
e. 
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sigt [moderator: ja] så kan 
jeg godt lige bruge et Super 
Like. Eller et eller andet  

59 Moderator Mmmh. På den måde. Ja.   
60 Henrik Eller hvis det er folk jeg 

kender, så synes jeg også, 
det er lidt sjovt. 

Eller hvis det er 
folk han kender – 
fordi det er sjovt. 

Relationsskabels
e.  

61 Moderator Ja. Hvad sådan noget med i 
forhold til overvejelser, når 
du liker og disliker, kigger 
du så også på sådan noget 
som fællesvenner, om I har 
nogle fællesvenner eller 
hvor mange antal billeder 
personen har givet adgang 
til? 

  

62 Henrik Mmmh ja. Altså jeg kigger 
på fællesvenner, men det er 
ikke fordi, jeg sådan går helt 
vildt meget op i det 
[moderator: nej]. Jeg tænker 
det er sjovt, hvis det sådan 
er nogen af mine lidt gode 
venner [moderator: ja] så 
kunne jeg godt finde på at 
høre dem ”Nåh okay, hvor 
kender du hende der fra?” 
[moderator: ja]. Men nej, 
hvor mange billeder de har 
heller ikke rigtig, at jeg 
ligger noget i det udover, at 
jeg kigger på dem. 

Henrik kigger på 
fællesvenner, når 
han liker. Hvis 
fællesvennen er en 
nær ven, kan han 
godt finde på at 
spørge vennen om 
personen, han vil 
like. 

Relationsskabels
e, sociale 
medier, 
tværmedielle 
muligheder 

63 Moderator Og hvad sådan noget med i 
forhold til profilteksten, er 
det noget du sådan går ind 
og læser yderligere om 
personerne? 

  

64 Henrik Øhh. Altså nej. Altså hvis 
der står noget med, hvordan 
de er som person, så 
springer jeg det altid over 
[moderator: ja, ja] som sagt 
synes jeg, at det er lidt 
intetsigende. Sådan måske, 
hvis de havde skrevet et 
eller andet kort om hvad de 
læste eller et eller andet 
sjovt eller sådan noget, så 
kan jeg godt finde på at læse 
det engang imellem. Det der 

Henrik læser 
næsten aldrig 
profilteksterne. 
Han synes, det er 
intetsigende, men 
læser det, hvis der 
står, hvad de 
studerer eller noget 
sjovt. 

Selvfremstilling, 
andres brug. 
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med, at de er spontane og 
udadvendte og sådan noget, 
det synes jeg måske er lidt. 
Ligemeget. 

65 Moderator Ja, så det bare primært 
billederne? 

  

66 Henrik Om hvad?   
67 Moderator Så er det bare sådan primært 

billederne, du sådan kigger 
på der? 

  

68 Henrik Ja, det er det så. Men det er 
det også alligevel, hvis det 
var, det var ikke, hvis… jeg 
ville nok ikke sige, det er så 
realistisk, at jeg kigger på en 
person og tænker ”ikke 
nogle særlig interessante 
billeder, men der står, hun 
læser det her, så jeg liker 
hende allgievel”  

Henrik ser primært 
på billederne, når 
han liker 

Selvfremstilling, 
relationsskabels
e. 

69 Moderator Ja okay.   
70 Henrik Hvis du forstår, hvad jeg 

mener? 
  

71 Moderator Ja, ja. Hvordan vil du  sige, 
det føles, når du får et 
match? 

  

72 Henrik Det er nice, tænker jeg 
[moderator: ja]. Altså ja, det 
er fedt. 

Det er nice og fedt 
at få et match 

Bekræftelse 

73 Moderator Vil du sige, du har det på 
samme måde, når nogen de 
sådan liker dit billede på 
Facebook? 

  

74 Henrik Øhh. Nej. Nej ikke rigtig 
helt faktisk. Jeg tror måske, 
at… det er nok lidt federe på 
Tinder, tror jeg.  

Det er ikke det 
samme, når nogen 
liker på Facebook. 
Det er federe på 
Tinder. 

Bekræftelse, 
sociale medier 

75 Moderator Ja, synes du så at følelserne 
sådan kan sammenlignes 
med andre medier, sådan 
når du for eksempel får en 
venneanmodning på 
Facebook? 

  

76 Henrik Mmmh. Ja, det kan man 
måske godt sige.  

  

77 Moderator Ja. Så det er sådan lidt den 
samme, altså sådan 
anerkendelse eller hvad man 
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sige 
78 Henrik Nok lidt mere ved en 

venneanmodning, ja og så er 
det jo så også venner du 
kender i forvejen eller det er 
det i hvert fald for mit 
vedkommende, men altså… 
ja, jeg tror bare et like på 
Facebook det er sådan lidt. 
Det smider man lidt til højre 
og venstre [moderator: ja]. 
Så tænker jeg, at Tinder det 
er lidt mere sådan, så er det 
lidt sådan, at man rent 
faktisk mener det lidt mere 
seriøst [moderator: ja] tror 
jeg. 

Det kan godt 
sammenlignes med, 
når man får en 
venneanmodning.  
 
Dog er det lidt 
mere seriøst på 
Tinder. 

Bekræftelse, 
sociale medier 

79 Bisidder Fordi det sådan er to 
fremmede, der har liket 
hinanden eller hvad man 
skal sige? 

  

80 Henrik Ja, altså. Ja, det tænker jeg 
og så man… ja, i forhold til, 
hvis det bare var venner, så 
er man lidt sådan… Hvis det 
er et like på Facebook, så er 
det jo fordi ens venner er 
sådan ”nåh okay, det er jo et 
eller andet” [moderator: ja] 
Det kan jo være alt muligt. 
Jeg tror måske. Det er i 
hvert fald noget, jeg helt 
sikkert tænker anderledes på 
Tinder 

Henrik tænker, at 
det er anderledes 
på Tinder i forhold 
til et like på 
Facebook af ens 
venner, man kender 
i forvejen. 

Bekræftelse, 
sociale medier. 

81 Moderator Ja. Hvordan vil du så sige 
det føles, når et match 
skriver til dig på Tinder? 

  

82 Henrik Øhh. Det er altså ikke noget, 
jeg har prøvet særlig mange 
gange [moderator: nej]. Det 
ved jeg ikke, hvordan jeg 
generelt vil sige. Jeg vil 
sige, det ved jeg ikke. Det 
kommer lidt an på, om det 
er en jeg vil have skrevet 
med alligevel, tror jeg 
[moderator: ja]. Jeg tror 
bare, jeg synes det er fedt. 

Det er fedt, når et 
match skriver på 
Tinder. Dog ikke 
noget Henrik har 
prøvet særlig 
mange gange. 

Relationsskabels
e, bekræftelse 

83 Moderator Hvad så, hvis der er en 
person, der ikke skriver 
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tilbage. Hvis man har 
skrevet til en person, nu ved 
jeg ikke, om du har prøvet 
det, men hvis du har skrevet 
til en person og så personen 
ikke skriver tilbage, hvordan 
det så føles?  

84 Henrik Øhhh. Det er ret irriterende, 
synes jeg. 

Det er irriterende, 
hvis et match ikke 
skriver tilbage 

Bekræftelse, 
relationsvedlige
holdelse 

85 Moderator Ja, så det er sådan noget, du 
bliver påvirket af. 

  

  Jeg tror måske… Jeg har 
faktisk snakket med en af 
mine kammerater om det 
her [moderator: ja], for ikke 
særlig lang tid siden. Det vi 
tænker over om det, det var 
sådan, det får en til at få 
mindre lyst til at skrive til 
andre også sådan i 
fremtiden, tror jeg.  

Man får mindre 
lyst til at skrive til 
andre i fremtiden, 
når nogen ikke 
svarer tilbage. 

Bekræftelse, 
relationsvedlige
holdelse 

86 Moderator Ja. Fordi man lige får 
sådan… ja, det kan jeg godt 
se.  

  

87 Henrik Altså sådan hvor man 
tænker ”nå okay”. Især, hvis 
det er en jeg sådan… Hvis 
man lige har prøvet et par 
gange, man har skrevet til 
eller anden og så, hvis hun 
har svaret tilbage en gang 
eller to og så det så bare 
stopper der, så tænker jeg 
”nå okay” [moderator: ja] 
det gider jeg ikke gøre igen. 
Lige foreløbig i hvert fald 

Så gider man ikke 
skrive til nogen 
igen – lige forløbig. 

Bekræftelse 

88 Bisidder Også giver det måske altså 
sådan lidt blod på tanden, 
hvis der så lige pludselig er 
en eller anden pige, der 
skriver. Altså sådan eller 
hvordan man kan sige? 

  

89 Henrik Jeg tror ikke lige, jeg fik 
spørgsmålet der. 

  

90 Bisidder Nej, men altså på den anden 
side, så giver det måske lidt 
mere blod på tanden, når en 
pige pludselig skriver til en? 

  

91 Henrik Ja, det tror jeg. Helt sikkert.   
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92 Moderator Så her til sidst, så vil vi tale 
sådan lidt generelt om 
relationer på Tinder. Og jeg 
vil starte med at høre, om du 
skriver med dem, som du 
matcher med på Tinder?  

  

93 Henrik Altså alle sammen tænker 
du eller hvad? 

  

94 Moderator Ja eller hvor mange du 
sådan vil sige… Ja hvor 
mange du vil sige, du 
skriver med af dem du har 
matchet med? 

  

95 Henrik Øhh. Ja. Ikke så mange, må 
jeg nok indrømme. Der er 
nok rigtig mange, hvor det 
bare er match og så er det 
sådan ”nå fedt nok” og så 
skriver man alligevel ikke 
rigtig 

Henrik skriver ikke 
med så mange af 
dem, han matcher 
med 

Relationsvedlige
holdelse.  

96 Moderator Nej okay.   
97 Henrik Men også igen, jeg ved ikke 

om det bare er mig. Men jeg 
har jo sådan… det er ikke 
fordi jeg leder sådan sygt 
specifikt, så jeg har den der 
radius med folk, der bor 
super langt væk [moderator: 
ja ja]. Så jeg gider ikke 
skrive til nogen, der bor 
længere end 30 km væk fra 
mig selv for eksempel 
[moderator: nej] Så, dem 
skriver jeg for eksempel 
ikke til. 

Dog leder Henrik 
ikke særlig 
specifikt og har 
radiussen helt sat 
op og skriver ikke 
til folk, der bor 
langt væk 

Relationsskabels
e, -
vedligeholdelse 

98 Moderator Når det så er, du har skrevet 
med nogen, hvem har så 
skrevet først?  

  

99 Henrik Det er altid mig. Henrik skriver altid 
først.  

Relationsskabels
e 

100 Moderator Okay. Ja. Har du mødtes 
eller været på date med 
nogen af dem, du har 
matchet med på Tinder? 

  

101 Henrik Ja. Det har jeg. 2 gange Henrik har været 
på 2 Tinderdates 

Relationsvedlige
holdelse 

102 Moderator 2 gange?   
103 Henrik Ja.   
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104 Moderator Ja, vil du sige sådan, at de 
forestillinger du havde om 
de match, de ligesom stemte 
overens med, da du så 
mødte personen? 

  

105 Henrik Den ene gang. Den ene gang, 
holdte 
forestillingerne om 
personen stik. 

Relationsvedlige
holdelse 

106 Moderator Den ene gang?   
107 Henrik Ja [grin]   
108 Moderator Altså der var det sådan, som 

du havde forestillet dig, at 
personen var? 

  

109 Henrik Ja altså. Ja så meget, som 
man kunne forestille sig ikk, 
tænker jeg lidt. For altså 
man kan jo ikke forestille 
sig sådan [moderator: nej]. 
Jeg regner ikke med, at jeg 
kan forestille mig, hvordan 
hele deres person er. Så jeg 
lader nok være med at gætte 
sådan vildt meget 
[moderator: ja], men man 
kan godt, måske godt føle 
sig overrasket på en eller 
anden måde lidt.  

Dog kan man ikke 
forestille sig det 
helt store ud fra en 
Tinderprofil, men 
man kan alligevel 
godt føle sig 
overrasket. 

Relationsskabels
e, -
vedligeholdelse 

110 Moderator Er det så positivt eller 
negativt, at man bliver 
overrasket? Eller du har 
været overrasket? 

  

111 Henrik Jamen jeg tror, det vil nok 
være negativt tror jeg. Jeg 
vil ikke skrive til en, som 
jeg regnede med var træls 
og overrasket over slet ikke 
var interessant [grin]. Så det 
vil nok være negativt, man 
bliver overrasket, hvis det 
var. 

Det negativt 
overrasket. 

Relationsvedlige
holdelse.  

112 Moderator Ja okay. Hvilken forskel vil 
du sige det gjorde, at I 
havde mødt hinanden på 
Tinder? For eksempel 
sammenlignet med, hvis I 
havde mødt hinanden i byen 
først? 

  

113 Henrik Altså udover, at jeg ikke var Det er ret Relationsskabels
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fuld, da jeg mødte dem. Så 
sådan, synes jeg det er ret 
ligegyldigt. Altså jeg ser det 
sådan, jeg ser lidt Tinder 
som at… altså det. Det er 
lidt ligesom når man bar ser 
hinanden i virkeligheden og 
tænker, nå men hun ser sød 
ud hende der, hende prøver 
jeg at gå over og snakke til 
[moderator: ja okay]. Det er 
lidt det samme, som jeg ser 
Tinder. Det er jo så bare, at 
man skriver i stedet for at 
snakke. Jeg synes ikke jeg 
ser det som sådan et 
grundlæggende anderledes 
koncept. 

ligegyldigt, om 
man mødes på 
Tinder eller i 
virkeligheden først. 
På Tinder skriver 
man bare i stedet 
for at snakke. 

e. 

114 Moderator Synes du så man kan tillade 
sig at opføre sig anderledes i 
forhold til andre sociale 
medier? Og også ja, den 
virkelige verden? 

  

115 Henrik Altså der er jo lidt den 
naturlige distance, man har. 
Hvis man skal sammenligne 
Tinder med den rigtige 
verden eller hvad man siger 
[moderator: ja]. Så der tror 
jeg, det er meget naturligt, 
at man opfører sig 
anderledes, men sådan set er 
det lidt irriterende, at folk 
gør det.  

Det er ret naturligt, 
at man opfører sig 
anderledes på 
Tinder, men det er 
irriterende, når folk 
går det. 

Relationsskabels
e, -
vedligeholdelse 

116 Moderator Altså at man opfører sig 
anderledes sammenlignet 
med den virkelige verden? 

  

117 Henrik Ja. Jeg tror hele den der 
tanke, der ligger i 
baghovedet på folk. Okay, 
det er bare en der skriver, så 
hvis jeg ikke svarer, så er 
det ikke en person jeg 
kommer til at se igen eller 
sådan… man svarer måske 
ikke så høfligt og så ærligt 
som man måske nok vil 
gøre, hvis man mødte en i 
virkeligheden [moderator: 
ja, det kan jeg godt se]. Så 

Man svarer ikke så 
ærligt og høfligt på 
Tinder, som man 
ville gøre i 
virkeligheden. 
 
Folk opfører sig 
dårlige på Tinder. 

Relationsvedlige
holdelse, andres 
brug 
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jeg tror faktisk, folk de 
opfører sig lidt anderledes 
og ja, jeg ved ikke, jeg 
synes det er lidt irriterende. 
Det er selvfølgeligt lidt 
sværere at læse folk også i 
forvejen, fordi man ikke kan 
se deres ansigtssprog, så 
altså. Så jeg tror måske jeg 
synes, at folk opfører sig 
dårligere på Tinder, hvis jeg 
skal konkludere. End de gør 
i virkeligheden. 

118 Moderator Ja. Dater du uden at 
anvende Tinder? 

  

119 Henrik Altså sådan lige for tiden, 
ikke det helt store. 

  

120 Moderator Nej, men altså om du har 
prøvet at anvende Tinder 
eller været på date eller 
hvad man siger. 

  

121 Henrik Ja ja. Ja, det har jeg. Henrik har været 
på dates ”uden for” 
Tinder. 

Relationsskabels
e. 

122 Moderator Hvordan vil du så sige, det 
er anderledes at date 
igennem Tinder 
sammenlignet med, når 
man, ja, dater uden ligesom 
at anvende Tinder først? 

  

123 Henrik Altså det er sådan en kaffe-
date agtigt noget, vi snakker 
om eller hvad? 

  

124 Moderator Jo, altså. De to gange, du 
har været på date med 
Tinder sammenlignet med 
de gange du har været på 
date uden Tinder? Hvad der 
er forskel? 

  

125 Henrik Ja okay, jeg tror jeg er med 
på det. Jamen altså der er jo 
det der med, at man ikke 
rigtig har mødt hinanden før 
jo, selvom man har skrevet 
sammen, så er det jo lidt 
anderledes altså sådan, at 
man mødes første gang. Det 
er en anden måde at 
kommunikere på og det kan 
man nok godt tydeligt 

Det kan godt være 
lidt mere kunstigt 
at mødes på Tinder, 
før man tager på 
date i forhold til en 
date, uden Tinder – 
fordi man slet ikke 
har set hinanden 
før.  
 
Det går dog ret 

Relationsvedlige
holdelse. 
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mærke. Så jeg synes i hvert 
fald det er meget anderledes 
det der med, at det sådan er 
første ansigt til ansigt 
kommunikation. Men, 
hvordan anderledes. Jeg tror 
det er mindre naturligt 
måske. End hvis man har 
mødtes med hinanden i 
virkeligheden først. Men 
altså, det går hurtigt væk vil 
jeg så også lige sige. Men 
altså, det bliver hurtigt 
normalt, når man har siddet 
og snakket lidt, så det er kun 
lige i starten, der er det 
sådan lidt kunstigt.  

hurtigt væk igen 
efter man har 
snakket lidt. 

126 Moderator Ja okay, altså ved 
Tinderdates? 

  

127 Henrik Ja, i starten når man møder 
hinanden sådan ”nååå”, ja, 
fordi man ikke rigtig har 
snakket før, men så går der 
måske en 10 minutters tid 
og så er det ikke så kunstigt 
længere vil jeg sige. Det 
tænker jeg. 

Det kunstige går 
væk efter 10 
minutter 

Relationsvedlige
holdelse 

128 Moderator Nej okay. Ja. Hvilken effekt 
vil du sige det har, at Tinder 
altid er en mulighed? 

  

129 Henrik Altså i forhold til, at jeg for 
eksempel vil date folk 
mindre, jeg finder på gaden 
eller hvad man siger? 

  

130 Moderator Ja ja, altså at du altid ved, 
hvis man kan sige det sådan, 
at Tinder er en mulighed? 
Altså at du bare kan 
anvende Tinder? 

  

131 Henrik Nååh. Det har meget tæt på 
nul effekt vil jeg nok sige. 
Altså ja. Jeg synes ikke 
Tinder det er sådan noget 
jeg tænker… nu siger du 
som en mulighed, men så 
lyder det lidt som om, ”nå 
men så giver man op på at 
møde folk i virkeligheden, 
for det er jo super nemt at 
møde folk på Tinder og de 

At Tinder altid er 
en mulighed har 
nul effekt på 
Henrik. Det er ikke 
fordi man opgiver 
at møde folk i 
virkeligheden. 

Relationsskabels
e. 
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er alle sammen mega nice 
og det ene og det andet”, 
men sådan synes jeg ikke 
helt det er. 

132 Moderator Nej, så på den måde 
påvirker Tinder ikke dit liv 
uden for Tinder eller hvad 
man siger. 

  

133 Henrik Nej, det synes jeg ikke det 
gør overhovedet. 

  

134 Moderator Ja, men det var alt, vi havde 
planlagt at spørge dig om. 
ER der noget du føler, du 
ikke har fået sagt i 
forbindelse med Tinder? 

Afslutning  

135 Henrik Nej, det ved jeg ikke helt.   
136 Moderator Men ja ellers må vi skrives 

ved, men tusind tak fordi, 
du ville være med! Det er vi 
rigtig glade for. 

Afslutning  


