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Nätdejting har blivit ett populärt sätt att möta andra människor på. Sedan dejting- 

applikationen Tinder etablerades i Sverige har en yngre generation än tidigare börjat nätdejta. 

Syftet med denna uppsats är att tolka och analysera unga vuxnas beskrivningar av hur de 

upplever och använder Tinder som verktyg för att möta andra människor. Det empiriska 

materialet utgörs av djupintervjuer med tolv personer (sex kvinnor och sex män) i åldern 23- 

26 med erfarenhet av att använda Tinder. Med sociologiska teorier om det moderna 

samhällets rationalisering och marknadslogik tolkas studiens empiriska data utifrån en större 

samhällskontext. Resultatet visar att de finns flera olika syften till att använda Tinder och att 

det fungerar som en källa till bekräftelse. Kontakten över Internet kan snabbt ge upphov till 

idealisering av och fantasier om motparten. Därmed blir besvikelser ett stående inslag vid 

möte i verkligheten och detaljer hos motparten blir avgörande. Det finns specifika 

Tindernormer som påverkar hur intervjupersonerna förhåller sig till personer de möter genom 

Tinder. Det påverkar i sin tur mellanmänskliga relationer. 
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1 Inledning 

Du swipar höger, för du är så jävla vacker. Ingenting är som förut. Vi kan hänga hela natten, 

följ med mig ut. You got a match girl. I förra årets sommarplåga Du swipa höger sjunger Emil 

Berg om dejting-applikationen Tinder. För något år sedan hade ingen förstått vad han menar 

med Tindervokabulär som swipa och match. Tinder har kommit att etableras hos en yngre 

generation vilket Bergs låt skvallrar om. Tinders genomslag speglar en attitydförändring till 

nätdejting. Enligt en Sifo-undersökning från 2009 inleds nästan var fjärde relation på Internet 

och är därmed det näst vanligaste sättet att träffa en partner på (Paulsen 2015). Tinder har 

blivit mycket omdiskuterat i media, dels på grund av att Tinder representerar en ny form av 

nätdejting som anklagas för att vara ytlig. Ahlström (2016) beskriver i en artikel i DN Tinder 

som en ytans diktatur för den digitale dejtaren. Bilder och en kort presentation är det enda 

som profilerna baseras på. Med en snabb titt på profilen tar användare ställning till om hen är 

intresserad av personen som visas på skärmen. Är båda intresserade uppstår en match, 

parterna kan börja chatta och bestämma om de vill föra vidare interaktionen till verkligheten. 

Därmed har en dejtingkultur börjat blomstra i Sverige. 

  

Att Tinder etablerats som ett vanligt sätt att möta andra människor genom väcker flera 

sociologiskt relevanta frågor: Hur påverkar Tinder, som verktyg för att möta andra människor, 

de mänskliga relationerna? Speglar Tinders etablering och stigande popularitet bredare 

samhällstendenser? Vad sker när interaktionen som påbörjats över Internet tas vidare till ett 

möte i verkligheten? Tidigare sociologisk forskning pekar bland annat på att dejtingsajternas 

utformning leder till kommodifiering av människor och mänskliga relationer (Heino, Ellison 

& Gibbs 2010) samt att dejtingsajter förenar de normativt motsatta sfärerna ekonomisk 

rationalitet och romantisk kärlek (Dröge & Voirol 2011). I och med att Tinder på kort tid 

etablerats hos en yngre generation finns det därför en kunskapslucka i forskning kring ungas 

användning av nätdejting. 

 

I föreliggande uppsats undersöker vi unga vuxnas beskrivningar av hur de upplever och 

använder Tinder som verktyg för att möta andra människor. Uppsatsens empiriska material 

består av kvalitativa djupintervjuer med sex kvinnor och sex män, i åldrarna 23-26, med 

erfarenhet av att mötas via Tinder. 
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1.1 Bakgrund 
 

För att skapa en större förståelse för vår studie följer en överblick över Tinders utformning. 

Tinder står för en ny form av nätdejting där informationen i profilerna är avskalad från allt 

förutom det mest väsentliga. Användaren ombeds inte att specificera sina psykologiska 

egenskaper, vad de söker eller skriva långa presentationstexter, vilket många av de 

traditionella dejtingsajterna bygger på (Ahlström 2016). Tinder är en gratisapplikation som 

användarna laddar ner till sina mobiltelefoner. Användarnas presentation består av max sex 

bilder, ålder, förnamn och i vissa fall en kort presentationstext på max 500 ord. Tinder är 

sammankopplat med användarnas Facebook-profil vilket ger information om gemensamma 

intressen och vänner. Som användare ställer du in ett filter där du avgränsar det geografiska 

avståndet och åldersspannet samt om du söker män och/eller kvinnor. Likt en kortlek kommer 

ett foto på en person inom ens närområdet upp på telefonen. Med ett svep över skärmen åt 

höger (intresserad) eller vänster (inte intresserad) tar användaren ställning till om hen är 

intresserad eller inte. Om två personer sveper höger på varandras bilder uppstår en match 

vilket innebär att båda är intresserade och de kan börja chatta (Svanell 2015). 

 

Enligt Tinders egen statistik används Tinder i 196 länder och totalt sett har över 10 miljarder 

matchningar uppstått via Tinder världen över sedan det introducerades år 2012 (GoTinder 

2016). I Sverige sker cirka 40 miljoner svep per dag och är därmed det femtonde mest 

Tindersvepande landet i världen (Ahlborn 2015). Företaget bakom Tinder släpper ingen 

demografisk statistik över sina användare men enligt en kartläggning av GlobalWebIndex 

(2015) är den typiska användaren mellan 25 och 34 år. Tinders utbredning har gett upphov till 

ett eget vokabulär. Att tindra är verbet för att använda Tinder. Att svepa höger eller vänster 

(alternativt swipa/svajpa) innebär aktiviteten då användaren tar ställning till om hen är 

intresserad av de profiler som presenteras. Att matcha är ordet för att två parter visat intresse 

för varandra. Ett annat ord som är värt att belysa är in real life (IRL) vilket syftar på 

interaktion ansikte-mot-ansikte i det vi brukar benämna verkligheten. 

 

I media har Tinder problematiserats ur olika aspekter: för att det gör romantik till en 

snabbkonsumerad vara (Svanell 2015), dess ytlighet (Ahlström 2016), att det ger upphov till 

en känsla av att alltid kunna matcha med någon bättre och därmed inte nöja sig (Ståhl 2014). 

Ovanstående är aspekter som kommer vidareutvecklas i föreliggande uppsats. 



6  

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att tolka och analysera unga vuxnas beskrivningar av hur de 

upplever och använder Tinder som verktyg för att möta andra människor. Vi kommer att 

behandla följande frågeställningar: 

 I vilka syften använder intervjupersonerna dejtingappen Tinder? 

 Hur beskriver intervjupersonerna upplevelsen av det första mötet i verkligheten? 

 Hur påverkar Tinder, som verktyg för att möta andra människor, mellanmänskliga 

relationer? 

 

1.3 Disposition 
 

I kapitel 1 har inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar presenterats. I kapitel 2 

presenteras teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Vi lyfter fram teoretiska perspektiv som 

kastar ljus över interaktioner ansikte-mot-ansikte, den samhälleliga kontexten samt kärlek och 

partnerval i det moderna samhället. I kapitel 3 redovisas tidigare empirisk forskning om 

nätdejting som visat sig vara av relevans för vår undersökning. I kapitel 4 beskrivs våra 

metodologiska utgångspunkter och hur vi tillämpat dem för insamling, bearbetning och analys 

av data. I kapitel 5 redovisas undersökningens resultat och analys utefter de teman vi funnit 

relevanta för att besvara våra frågeställningar. Analysen görs i dialog med våra teoretiska 

utgångspunkter. I kapitel 6 avslutar vi med sammanfattning av analysen samt en avslutande 

diskussion. 
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2 Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel lyfter vi fram teoretiska perspektiv som kastar ljus över våra frågeställningar. 

Först behandlas Goffmans dramaturgiska perspektiv som används i analys av interaktioner 

ansikte-mot-ansikte. Baumans teorier om det individualiserade konsumtionssamhället sätter 

nätdejting i en större samhällelig kontext. Avslutningsvis belyser Illouz de förändringar 

kärlek och partnerval genomgått under moderniteten samt hur människors känslor och 

relationer påverkas av en tid som präglas av kapitalism. 

 

2.1 Det dramaturgiska perspektivet 
 
I det följande avsnittet presenteras sociologiprofessorn Erving Goffman’s dramaturgiska 

perspektiv på interaktioner ansikte-mot-ansikte. Goffman (2004) använder metaforer från 

teaterns värld för att studera interaktioner, det vill säga det ömsesidiga inflytande individerna 

har på varandras handlande när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro. Ett 

framträdande är interaktionsdeltagarens samlade aktivitet som syftar till att på ett eller annat 

sätt påverka de andra deltagarna, publiken, vid ett givet tillfälle. När individer framträder inför 

andra projicerar de genom sina handlingar en definition av situationen i fråga. För att 

interaktionen ska fungera krävs det att aktörerna kommer fram till en någorlunda 

överensstämmande definition av situationen som de befinner sig i. Situationsdefinitionen  

utgör ramen för hur aktörerna interagerar med varandra. När händelser inträffar som rubbar 

situationsdefinitionen kan själva interaktionen komma att präglas av pinsamhet och förvirring 

(Goffman 2004:17-23). Fasad betecknar den del i individens framträdande som fungerar på  

ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen. Fasaden fungerar som en expressiv 

utrustning. Fasaden innehåller två nyckelingredienser: inramningen (platsbunden rekvisita) 

och personlig fasad. Den personliga fasaden betecknar de detaljer i den expressiva utrustning 

som är intimt förknippade med aktören själv. Begreppet refererar till personliga detaljer som 

kläder, kön, etnicitet, ålder, storlek, utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester etc 

(ibid:29f). 

 

Vid interaktion sänder vi ständigt ut budskap om oss själva, både medvetet och omedvetet, 

vilka ligger till grund för intrycksstyrning hos publiken. Uttrycken individen sänder ut (give 

expressions) innebär information som överförs genom medveten språklig kommunikation. 

Informationen individen avger (give off expressions) är av mer omedveten karaktär och 

innefattar kroppsliga uttryck i större utsträckning så som röst, kroppshållning, ögonuttryck 

etc. I interaktion uppstår glapp mellan det individen vill framställa och intryck individen inte 
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kan kontrollera eftersom det sker omedvetet. Uttryck individen inte är medveten om har ofta 

en signifikant inverkan på publiken. I möten ansikte-mot-ansikte blir många 

informationskällor tillgängliga för att nå upplysningar och information om den framträdande. 

Om individerna inte känner varandra sedan tidigare kan de genom utseende och framträdande 

få ledtrådar om individen som bidrar till att tillämpa en schablonuppfattning. Det vill säga att 

publiken tillämpar tidigare erfarenheter av personer som liknar personen de har framför sig 

(ibid:11-13). 

 

Goffmans dramaturgiska perspektiv väcker frågor relaterade till vår undersökning. Vid 

nätdejting inleds kommunikationen över Internet för att sedan övergå till ett möte i 

verkligheten. Över Internet har individer större kontroll över sitt framträdande då det är av 

skriftlig eller bildlig karaktär. Hur påverkas intrycken av den andre då mötet överförs till 

verkligheten och informationskällor blir tillgängliga som tidigare varit dolda? 

 

2.2 Individualisering och konsumtionssamhället 
 

I det följande avsnittet presenteras sociologiprofessorn Zymunt Bauman’s teorier om 

individualisering och konsumtionssamhället. I det individualiserade samhället råder frånvaro 

av långsiktig trygghet inom livets olika sfärer. Lockelsen i fördröjd behovstillfredställelse har 

ersatts av ögonblicklig tillfredsställelse och en jakt efter snabba kickar. Konsekvensen av 

detta är att människor avstår från att utveckla vanor och ingå i varaktiga förbindelser. 

Mellanmänskliga band och partnerförhållanden betraktas som saker att konsumera och 

används för engångsbruk. Bedömningskriterierna för andra människor får en konsumistisk 

karaktär. När relationerna inte längre fyller en funktion förkastas dem och byts ut, likt 

konsumtionsmarknaden som bygger på att man får reklamera produkten och byta ut den om 

den inte fyller ens behov (Bauman 2002:190f). 

 

I Konsumtionsliv utforskar Bauman (2008) vidare den existentiella miljön 

konsumtionssamhället. Ett av bokens huvudteman är hur föreställningar och beteendemönster 

inspirerade av varumarknaden har invaderat och koloniserat mänskliga relationer (Bauman 

2008:32). Ett av de mest karaktäristiska dragen för konsumtionssamhället är att dess 

medlemmar, konsumenterna, förvandlas till varor. Som medlem i konsumtionssamhället 

strävar människan efter att bli en eftertraktad och åtråvärd vara (ibid:19-21). De mänskliga 

relationerna har förändrats och påminner om relationen mellan konsument och en vara. 

Bauman (2008) tar upp nätdejting som ett tydligt exempel på hur marknadslogiken stöpt om 

mänskliga relationer. Nätdejtare följer den bredare samhälleliga tendensen att handla på 
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internet. Lockelsen ligger i bekvämligheten i att slippa möta en person ansikte mot ansikte 

och prestera de sociala färdigheter som krävs i ett verkligt möte. Nätdejtarna lockas av 

konsumtionsmarknadens lovord att göra valen säkra och transaktionerna till 

engångsföreteelser. Interaktionen som inleds på dejtingsajter avsägs långsiktigt ansvar och 

riskerna som präglar möten i verkligheten minimeras (ibid:23-25). I sin analys av 

konsumtionssamhället behandlar Bauman (2008) att människans begär har förändrats. Hur 

och vad människor begär har förändrats som en konsekvens av övergången från 

produktionssamhälle till konsumtionssamhälle. I produktionssamhället var det mänskliga 

begäret säkerhetsorienterat och riktades mot sådant som bidrog till långsiktig säkerhet. Det 

mänskliga begäret efter stabilitet har förändrats på vägen till konsumtionssamhället. I 

konsumtionssamhället förknippas lycka med omedelbar njutning, inte tillfredsställande av 

långsiktiga behov. Det leder till en “ständigt växande omfattning och intensitet hos begären” 

(ibid:37-39). De värden som knyts till varaktighet och flyktighet har kastats om på vägen till 

konsumtionssamhället, varaktighet är degraderat och flyktighet är upphöjt (ibid:97). Den 

etiska riktlinjen för konsumtionslivet är att undvika tillfredsställelse. Då 

konsumtionssamhället bygger på jakten på tillfredsställelse är en tillfredsställd konsument det 

största hotet. Människornas liv blir därför en lång räcka av “trial-and-errors” (ibid:99-111). 

 

Baumans samhällsanalys sätter vår undersökning i en större samhällskontext. Kan Tinder ses 

som en varumarknad och i så fall hur påverkar det relationerna som inleds därigenom? 

 

2.3 Kärlek och partnerval i det moderna samhället 
 

I det följande avsnittet presenteras sociologiprofessorn Eva Illouz teorier om kärlek och 

partnerval i det moderna samhället samt hur känslor och relationer har rationaliserats i en tid 

som präglas av kapitalism. I Därför gör kärlek ont: en sociologisk förklaring undersöker 

Illouz (2014) de förändringar som kärlek och partnervalet genomgått under moderniteten. En 

av modernitetens viktigaste förändringar är att det sociala värdet skapas performativt i sociala 

relationer, det är inte längre objektivt fastställt utan står inför ständig förhandling. Att ens 

sociala värde skapas performativt innebär att det ständigt måste återskapas för att bibehålla 

sitt värde. Social interaktion är ett av de mest effektiva sätten att tillföra jaget värde och 

betydelse, därför är den moderna människan ytterst beroende av social interaktion. När det 

sociala värdet står inför ständig förhandling utgör kärlek en fast punkt för bekräftelse och 

erkännande av jaget. Detta är den viktigaste anledningen till att den romantiska kärleken har 

så stor betydelse i den moderna tiden (Illouz 2014:166-173). 
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I Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism undersöker Illouz (2007) hur känslor 

och relationer påverkas av en tid som präglas av kapitalism. Som en del i detta behandlas hur 

Internet har bidragit till en rationalisering av kärlek och partnerval. Dejtingsajternas enda 

syfte är att underlätta och rationalisera sökandet efter en partner. Dejtingsajter strukturerar 

partnersökandet i enlighet med marknadsprinciper, då de omvandlar jaget till en 

färdigförpackad produkt. Jaget konkurrerar med andra på en öppen och fri marknad reglerad 

av tillgång och efterfrågan. Möten är resultatet av val baserade på en uppsättning preferenser 

som ständigt förfinas i strävan efter att nyttomaximera partnervalet. I konkurrensen på den 

fria marknaden radikaliseras föreställningen att partners är utbytbara och strävan efter att 

ständigt förbättra sin kärlekssituation. Det blir svårare att nöja sig då Internet erbjuder en 

visualiserbar partnermarknad, som i verkligheten förutsätts finnas men förblir abstrakt. 

Överflödet på marknaden gör potentiella partners jämförbara och ger upphov till en 

rangordningsprocess. Genom nätdejting har masskonsumtionens principer introducerats till 

de romantiska mötenas sfär. Överflöd, ändlösa val, effektivitet, rationalisering, selektiva val 

och standardisering är utmärkande drag i nätdejting-världen. Romantiska relationer 

organiserar inte bara inom en marknad utan relationerna har i sig blivit varor. Relationerna 

och mötena produceras på löpande band, konsumeras snabbt och effektivt i stort överflöd 

(ibid:87-91). 

 

Trots stora valmöjligheter och överflöd av potentiella partners präglas nätdejtares upplevelser 

av besvikelse när parterna träffas i verkligheten. Det är mot en bakgrund av den teknologi, 

nätdejting, som textualiserar subjektivitet (subjektivitetens uttrycks i text) och immateraliserar 

möten mellan människor som upplevelserna av besvikelse kan förstås. (ibid:95ff). Glappet 

mellan föreställningar och erfarenhet beror på att fantasier om motparten byggs upp utan att ha 

upplevt fantasiobjektets kroppsliga närvaro. I mötet på Internet triggas fantasier utifrån 

enskilda detaljer förmedlade genom text eller bild, inte på grundval av helheten. I ett möte 

ansikte-mot-ansikte kan parterna inte längre reduceras till sina detaljer, utan är holistiska och 

kroppsliga. När mötet i verkligheten föregås av verbal och okroppslig kunskap om personen 

blir det helt enkelt svårt att övergå till ett holistiskt förhållningssätt. Det faktum att 

partnermarknaden är visualiserbar leder även till att nätdejtaren tenderar att undervärdera 

snarare än övervärdera personen de möter (ibid:104ff). 

 

Dejtingsajterna Illouz (2007) undersöker baseras på mer information om motparten, så som 

psykologiska egenskaper. Frågor vi ställer oss är om den typen av fantasiarbete, som ligger till 

grund för besvikelse, även förekommer via Tinder där information om motparten är 
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knapphändig. Vidare bygger Illouz (2007) empiri på ett urval som söker långsiktiga 

förhållanden. Då vårt urval är unga vuxna kan de tänkas ha andra syften än att finna den rätta. 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas ett urval av empiriska undersökningar om nätdejting. För att få en 

överblick på tidigare sociologisk forskning på ämnet nätdejting har vi sökt i databasen 

SocINDEX och Google scholar. Vi använde sökorden online/internet dating, dating (social 

costums), intimacy, interpersonal relations och sociology. I sökningen fann vi att tidigare 

sociologisk forskning i stor uträckning undersöker nätdejting i relation till marknadsmetaforer 

och konsumtion. I det följande presenterar vi den tidigare forskning som vi fann vara mest 

relevant för våra frågeställningar. Den tidigare forskning som presenteras nedan har bidragit 

med perspektiv på tolkningen av våra empiriska data. 

 

Paulsen (2010) undersöker i en intervjustudie hur den kroppsliga differentieringen 

reproduceras genom nätdejting. Paulsen (2010) beskriver nätdejtingens paradox: trots att 

nätdejting möjliggör att knyta kontakt utan att känna till den andres kroppsliga kapital innebär 

det inte att betydelsen av det kroppsliga kapitalet minskar. Tvärtom är det kroppsliga 

kapitalets betydelse större vid nätdejting än relationsbyggande ”in real life”. Anledningen till 

detta är det fantasiarbete som föregår mötet där bilden av den andre förvrängs på grund av 

idealföreställningar. All information som inte stämmer överens med den inre fantasibilden 

sorteras bort fram till “sanningens ögonblick” (det första mötet) då besvikelse uppstår. 

Paulsen (2010) menar att trots att det råder själslig och mental kontakt i den virtuella världen 

kan kroppen komma att fungera som en ogenomtränglig barriär som blir avgörande för hur 

relationen kommer att utvecklas. 

 

Dröge och Voirol (2011) har i en intervjustudie undersökt hur nätdejtare hanterar den 

spänning som uppstår mellan de normativt skilda sfärerna romantisk kärlek och ekonomisk 

rationalisering som präglar dejtingsajter. Resultatet visar att användarna socialiseras in i de 

regler, rutiner och normer som tillhör nätdejtingens sociala värld. Nätdejting-karriären präglas 

av en inlärningsprocess. Som nybörjare har nätdejtare höga förväntningar om att finna kärlek, 

fantiserar om och idealiserar motparten. Dröge och Voirol (2011) menar att mötena ansikte- 

mot-ansikte ofta präglas av besvikelse över motparten. Det handlar ofta om tillsynes små 

detaljer hos motparten som gör att den idealiserade bilden som byggts upp över Internet 

raserar. Intimiteten och samhörigheten som utvecklat över Internet kan sällan överföras till det 

verkliga mötet. I takt med att användarna erfar besvikelse på grund av diskrepansen mellan 

romantiska förväntningar och den faktiska upplevelsen antar de en mer rationell och 

självdisciplinerad attityd till nätdejting. De lär sig att inte ha höga förhoppningar, distansera 
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sig från sina känslor och förbereda sig för ”chocken” i det första mötet. Användarna utvecklar 

tekniker och strategier för att bättre filtrera bland profilerna på dejtingsajterna och lägger 

mindre tid på mailkontakt för att minimera risken för besvikelse. Författarna menar att 

användarna av dejtingsajter antar strategier och rutiner från andra sociala sfärer – främst 

marknadsrelationer, arbete och konsumtion – för att hantera de fallgropar som de erfarit i sin 

nätdejting-karriär. 

 

Lawson och Leck (2006) har utfört en intervju och observationsstudie om nätdejting. De 

finner att motiven till att internetdejta är olika. Bland motiven finner de bland annat att 

användare lockas av att de har större kontroll över sin framställning på Internet. Andra 

betonade fördelen med att lära känna någon över Internet innan man träffas i verkligheten. 

Ytterligare motiv till nätdejting var att uppleva spänning och äventyr i vardagen. När 

nätdejtare möts för första gången ansikte-mot-ansikte präglas mötet oftast av besvikelse från 

båda sidor. Enligt Lawson och Leck (2006) beror det dels på svårigheterna i att framställa en 

Internet-persona som är identisk med ens verkliga jag. Nätdejtare upplever en avskalad och 

förenklad framställning av den andra vilket resulterar i att de skapar felaktiga föreställningar 

om hur motparten är innan de har träffats. 

 

Heino, Ellison och Gibbs (2010) undersöker i en intervjustudie nätdejtares användning av 

marknadsmetaforer och hur det påverkar användarnas självuppfattning och interaktion med 

potentiella partners på dejtingsajter. Deras data visar att dejtingsajternas utformning 

uppmuntrar användarna att anta en marknadsattityd. Det påverkar i sin tur användarnas 

kommunikativa strategier och beteende: de värderar sig själva baserat på feedback de får på 

sajten, antar en shoppingmentalitet och väljer önskvärda partners som ur en katalog. 

Nätdejtaren bedömer potentiella partners utifrån enskilda egenskaper som presenteras i 

profilerna. Det skiljer sig från bedömning i verkligheten, ansikte-mot-ansikte, då de sker på en 

mer holistisk grund. Författarna menar att det leder till en kommodifiering av människor. 

Nätdejting fostrar en syn där användarna ser relationer som transaktioner baserade på 

matchning av enskilda egenskaper och karaktäristika. Detta istället för en syn på relationer där 

man tillsammans bygger upp en relation. 
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4 Metod 

Detta kapitel innehåller en redovisning och motivering av våra metodologiska 

utgångspunkter. Därefter följer en genomgång av hur vi tillämpat metoderna för insamling, 

bearbetning och analys av data. Vi avslutar kapitlet med att redovisa och diskutera etiska 

överväganden. 

 

4.1 Val av metod 
 
För att uppnå undersökningens syfte, att tolka och analysera unga vuxnas beskrivningar av 

hur de upplever och använder Tinder som verktyg för att möta andra människor använder vi 

kvalitativ metod. I själva verket är forskningsmetod inte något man väljer utan avgörs av vad 

man vill ha svar på i sin forskning. Kvalitativ forskning syftar till att nå kunskap om 

beskaffenheten av ett fenomen, en handling eller ett skeende (Kvale 1997:67). 

Då vi söker en djupare förståelse för Tinder, närmare bestämt hur Tinder upplevs och används 

utifrån aktörernas perspektiv, passar kvalitativ metod väl. 

 

Som datainsamlingsmetod har vi använts oss av intervjuer. En intervju är en form av samtal 

vilket Kvale (1997) beskriver som en grundläggande form av mänskligt samspel. Genom 

samtal kommer vi andra människor på djupet, lär känna varandra, vi får veta något om andras 

erfarenheter, känslor, förhoppningar och livsvärld (ibid:15). Genom att använda kvalitativ 

forskningsintervju söker vi förståelse för upplevelser och användandet av Tinder utifrån de 

intervjuades synvinkel och utveckla innebörden av intervjupersonernas erfarenheter (ibid:9). 

Då vi vill komma åt den subjektiva innebörden av Tinderanvändande behöver vi använda en 

metod som låter oss gå djupare än att enbart observera vad som sker på ytan. En styrka med 

intervjuer är enligt Kvale (1997:14) att den kan fånga flera personers uppfattningar om ett 

ämne och därmed nå en mångsidig verklighet. Kvale (1997) definierar en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (ibid:13). Vi har utgått från en 

tolkande ansats och har strävat efter att tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades 

livsvärld (ibid:35). Att intervjun är halvstrukturerad innebär att samtalet varken är öppet eller 

strängt strukturerat. Strukturen bygger på en intervjuguide som fokuserar på vissa teman eller 

förslag på frågor (ibid:32). Halvstrukturerade intervjuer lämpar sig väl för vår studie då vi vill 

nå intervjupersonernas egna beskrivningar av sina upplevelser och sitt användande av Tinder. 

Vi vill inte styra respondenterna genom alltför specifika frågor. Med flera specifika frågor 

finns risken att endast de teman vi själva känner till genom vår förförståelse kommer fram i 
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intervjuerna. Det är viktigt att våra intervjupersoner har möjlighet att fritt formulera sina 

erfarenheter och perspektiv så det oväntade kan uttryckas och ny kunskap kan tillförskaffas. 

 

4.2 Förförståelse 
 

Hur forskarens förförståelse betraktas och används är en skillnad som brukar framhållas 

mellan olika typer av kvalitativa forskningsansatser. Förförståelsen innebär forskarens 

“teoretiska hemvist, kunskap och erfarenhet såväl i stort som specifikt kring det undersökta 

området” (Guvå & Hylander 2003:14). Genom mänsklig interaktion konstrueras och 

förändras tillvaron. Forskarens erfarenheter och utgångspunkt är en viktig del i 

konstruktionen av verkligheten. Därför är det av yttersta vikt att forskaren analyserar och är 

medveten om sitt eget förhållande till sina data (ibid:11). Den förförståelse vi har med oss in i 

studien bygger både på egna upplevelser av att använda Tinder och vissa teoretiska 

perspektiv på fenomenet nätdejting. Därför har det varit viktigt att vi distanserar oss från våra 

egna erfarenheter så vi kan vara öppna för upplevelser som motsäger våra egna. Annars är 

risken att vi bara uppmärksammar och letar efter skeenden som vi känner igen utifrån våra 

egna upplevelser. Eftersom vi har tillämpat en tolkande ansats har vår förförståelse också 

varit en värdefull tillgång i forskningsprocessen. Vi är i samma ålder som studieobjekten och 

har egna erfarenheter av att använda Tinder. Dessutom förstår vi Tinders utformning och 

specifika vokabulär vilket har gjort att vi inte förlorar fokus på oväsentliga detaljer. Det är en 

fördel då det gör det lättare för oss att anta aktörernas perspektiv och bli en del av fältet. 

Samtidigt har vi arbetat med att hålla distans och anta ett utifrånperspektiv och frågat oss: 

vad är det som egentligen pågår? Den teoretiska kunskapen som ingår i vår förförståelse har 

vi också sett som en stor tillgång i tolkningen av våra empiriska data. Då vi från början hade 

teoretisk kunskap om och intresse för hur konsumtionsmarknadsprinciper tränger in i privata 

sfärer och mänskliga relationer har detta påverkat analys och tolkning av våra data. Vår 

teoretiska förförståelse har därför bidragit till idéer om hur materialet ska kodas och hjälpt 

oss att formulera mer abstrakta tankar kring koder och kategorier.  

 

4.3 Urval 
 

Syftet med uppsatsen är att tolka och analysera unga vuxnas beskrivningar av hur de upplever 

och använder Tinder som verktyg för att möta andra människor. Urvalskriterier har därför 

varit att personen ska vara i tjugoårsåldern och ha använt Tinder för att interagera med andra 

personer. Vi ville även nå beskrivningar av det första mötet i verkligheten efter kontakt via 

Tinder. Ett ytterligare urvalskriterium var därför att personen ska ha mött någon i verkligheten 
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via Tinder. Vi valde att intervjua sex person som identifierar sig som kvinnor och sex 

personer som identifierar sig som män. Vi intervjuade både kvinnor och män för att vi ville ha 

möjligheten att analysera eventuella skillnader i beskrivningarna. 

 

Vi rekryterade de två första intervjupersonerna genom vår bekantskapskrets. För att komma i 

kontakt med ytterligare personer som uppfyllde våra urvalskriterier använde vi oss av ett 

snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att urvalet bestäms genom att en person hänvisar till 

nästa person som kan vara relevant för undersökningen (Denscombe 2009:38). Då 

användande av dejtingappen Tinder kan anses vara en privat angelägenhet gick vi tillväga på 

följande sätt: Vi frågade de två första intervjupersonerna om de hade kännedom om andra 

personer som uppfyller våra urvalskriterier och om de ville förmedla våra kontaktuppgifter. 

Därefter fick potentiella intervjupersoner kontakta oss om de var intresserade av att delta i en 

intervju. Denna process upprepades tills vi hade intervjuat tolv personer. Fördelar med ett 

snöbollsurval är att tillväxten i antal intervjupersoner går relativt snabbt. Ytterligare fördelar 

är att den som förmedlar kontakten fungerar som en slags referens för forskarens trovärdighet 

(ibid:38). Nackdelar med snöbollsurval är att urvalet inte kommer vara representativt för den 

population som undersöks eftersom urvalet växer fram ur en kedja av kontakter. Då vi inte 

har några ambitioner att generalisera utifrån vårt material såg vi inte det som ett problem. När 

det gäller vårt urval av unga vuxna resulterade det i personer mellan 23 till 26 år. 

 

4.4 Genomförandet av intervjuer 
 

I genomförandet av intervjuerna har vi gått tillväga på följande sätt: Då vi var två som utförde 

undersökningen beslutade vi att utföra hälften av intervjuerna var. Det kom vi fram till eftersom 

vi strävar efter att skapa en så trygg och avslappnad situation som möjligt. Att mötas en och en 

skapar en mer jämlik situation än om vi skulle vara två personer som intervjuar. Vi frågade 

intervjupersonerna var de ville att intervjun skulle utföras. Samtliga intervjupersoner föredrog 

att intervjun skulle utföras i deras hem. Detta var en stor fördel då samtliga intervjupersoner 

upplevdes bekväma i situationen. Innan intervjuerna påbörjades informerade vi muntligt om 

vilka vi är, syftet med undersökningen samt en sammanfattning av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska fyra huvudkrav. Den muntliga informationen kompletterades med en 

samtyckesblankett (se bilaga 1) som innehöll villkoren för deltagande samt våra 

kontaktuppgifter. Intervjupersonerna fick läsa igenom och skriva under samtyckesblanketten 

innan intervjuerna påbörjades. Innan intervjuerna påbörjades frågade vi även om vi fick spela in 

intervjun, vilket samtliga godkände. Inspelning gjordes genom våra telefoners röstmemo-
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funktion. 

 

Vi strävade efter att utformningen på intervjuerna skulle tillåta intervjupersonerna att fritt 

berätta om hur de upplever och använder Tinder. Inför intervjuerna utarbetade vi en 

halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden innehöll öppna frågor inom ramen 

för vårt syfte för att föra samtalet vidare. Våra frågeställningar växte fram i takt med att vi 

utförde datainsamling och analys parallellt. De intervjuerna som utfördes i ett senare skeende 

styrdes mer mot de kategorier vi urskilt i analysen av de tidiga intervjuerna. Vi ställde inte 

direkta frågor om dessa kategorier men när indikatorer på kategorier framkom under intervjun 

reagerade vi och ställde följdfrågor. På så vis fokuserades de senare intervjuerna mer mot att 

fördjupa de kategorier vi funnit. Intervjuerna pågick i mellan 45 till 60 minuter. 

 

 

4.5 Bearbetning och analys av data 
 
Vi transkriberade intervjuerna direkt efter att varje intervju hade genomförts. Eftersom vi 

utförde intervjuerna en och en beslutade vi att den som inte utfört intervjun transkriberar 

intervjun. Detta för att den andra skulle få en större känsla för och inblick i intervjun. 

Intervjuerna transkriberades i ett word-dokument och sparades på ett sätt som gjorde att ingen 

utomstående kunde komma åt dem. Vi transkriberade intervjuerna från början till slut eftersom 

allt kunde bli av intresse.  

 

Vi påbörjade kodning och analys direkt efter att vi utfört den första intervjun. Insamlandet av data 

och analys av data skedde parallellt i en cyklisk process. Processen karaktäriserades av en öppen fas 

och en selektiv fas som Hartman (2001) beskriver. I den öppna fasen letar forskaren efter kategorier 

genom att analysera det insamlade datamaterialet. Fasen är öppen eftersom forskaren inte har några 

begränsningar för kategoriernas relevans. Ju fler kategorier forskaren finner i denna fas desto bättre 

(ibid:40). I den öppna fasen läste vi genom transkripten noga, rad för rad, och jämförde data med 

varandra för att finna likheter och skillnader. När vi kodade i den öppna fasen letade vi öppet efter 

ord, fraser och mönster som vi fann intressanta. Redan vid genomläsning av de första intervjuerna 

fann vi att vissa ord och uttryck var återkommande i beskrivningarna av Tinder. Exempel på sådana 

ord vi reagerade på var: ”oseriös” och ”bekräftelse”. Vi urskilde och kategoriserade även hur 

intervjupersonerna beskrev sociala händelser och upplevelser så som första mötet i verkligheten, 

förväntningar och beskrivningar av motparten. Parallellt med kodningen i den öppna fasen läste vi 

sociologiska teorier relaterade till konsumtionssamhället och hur relationer påverkas av en tid 

präglad av kapitalism. Vi läste även tidigare sociologisk forskning relaterad till nätdejting. Teorierna 
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och den tidigare forskningen gav oss inspiration på kategorier och användes som verktyg till 

tolkning av flera av de kategorier vi funnit i den öppna fasen. För att öka förståelsen för vad som 

sker i interaktionerna tillämpade vi Goffmans dramaturgiska perspektiv i tolkningen av transkripten. 

I takt med att vi började teoretisera kring och sortera våra kategorier övergick vi till den selektiva 

fasen av kodningen. Under denna fas analyseras empirin i syfte att bestämma kategoriernas 

egenskaper. Under den selektiva fasen sker också en sorteringsprocess där de kategorier som inte är 

av relevans för analysen sorteras bort (ibid:41). Vi jämförde utsagor för att finna återkommande 

teman, likheter och skillnader i beskrivningarna. Här funderade vi över hur de olika kategorierna 

kunde relateras till varandra och hur de kategorier vi funnit kunde sammanföras till en övergripande 

kategori. I och med att nya kategorier växte fram och utvecklades under analysförfarandets gång 

behövdes tidigare kodad data omkodas för att se om de innehöll några exempel på de nya koderna. 

Därför var kodningsprocessen ständigt återkommande under analysen av data. Kategoriseringen i 

den selektiva fasen utmynnade till slut i sex kategorier som representerar olika aspekter av 

intervjupersonernas beskrivningar av hur de upplever och använder Tinder som verktyg för att möta 

andra människor. Dessa kategorier analyseras och tolkas utifrån det dramaturgiska perspektivet samt 

teorier om konsumtionssamhället och partnerval under moderniteten (som presenterats i 

teorikapitlet) vilket går som en röd tråd genom vår analys.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 
 
I undersökningen har vi strävat efter att i största möjliga grad förhålla oss till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Det finns fyra huvudkrav på forskning som presenteras nedan samt en redogörelse 

för hur vi uppfyller kraven. Därefter följer en etisk värdering av vår undersökning. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om dess 

syfte. Uppgiftslämnare ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

har rätt att avbryta sin medverkan. De ska informeras om alla de aspekter av forskningen och 

dess syfte som kan tänkas påverka deras villighet att delta. Deltagarna ska även informeras 

om var forskningsresultaten kommer offentliggöras (Vetenskapsrådet:7). Samtyckeskravet 

innebär att undersökningsdeltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. De har 

rätt att avbryta undersökningen när de vill och ska vara medvetna om att detta inte medför 

några som helst negativa följder för dem (Vetenskapsrådet:9f). Ovanstående krav har 

uppfyllts genom att inför varje intervju informera muntligt om vårt syfte och villkor för deras 

deltagande. Vi kompletterade den muntliga informationen med en samtyckesblankett (se 
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bilaga 1) som intervjupersonerna fick läsa igenom och skriva under. Konfidentialitetskravet 

berör kravet på att alla som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter skall förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet:12). Intervjupersonerna har fått information om att deras uppgifter kommer 

vara anonyma. De har fingerade namn och vi har avidentifierat platser och omständigheter 

som skulle kunna identifiera dem. Röstmemon har raderats direkt efter transkribering. 

Uppgifter har lagrats på så sätt att endast vi som utför undersökningen kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet berör det faktum att de insamlade uppgifterna endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskaprådet:14). Detta krav har uppfyllts genom att vi informerade 

intervjupersonerna om att uppgifterna endast kommer användas i vår kandidatuppsats. 

 

Vetenskapsrådet understryker att inför varje vetenskaplig undersökning ska forskaren väga 

eventuella risker mot det förväntade värdet av kunskapstillskottet. Risker som ska vara med i 

bedömningen rör alltifrån långsiktiga som kortsiktiga följder för uppgiftslämnare i 

undersökningen och eventuellt för tredje person (Vetenskapsrådet:5). Vi ser ett värde i det 

kunskapstillskott vår undersökning kan bidra med. Fenomenet Tinder återspeglar en ny form 

av relationer mellan människor. Att tillföra kunskap om hur det upplevs och påverkar 

mänskliga relationer anser vi vara värdefullt. Nackdelar är att vi genom tolkningen av vår 

empiri skapar en bild av Tinder som andra tinderanvändare eventuellt inte känner igen sig i. 

Undersökningen rör sådant som kan vara av privat och känslig natur och berör människors 

bedömning av andra människor. En risk med undersökningen har därför varit att en tredje part 

ska känna igen sig i beskrivningar. Därför har vi lagt stor vikt vid att avidentifiera resultat som 

kan röja någons identitet. 
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5 Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av vår empiriska undersökning med fokus på 

undersökningen syfte och frågeställningar. Resultatet kommer att presenteras utifrån de 

kategorier vi funnit i datamaterialet. Resultatet innehåller vår tolkning och analyseras i 

relation till de teoretiska perspektiv som presenterats i teorikapitlet samt tidigare forskning.  

 

5.1 Jag har ju valt Tinder av en anledning 
 
I vårt empiriska material finner vi en konsensus kring att Tinder har introducerat en form av 

nätdejting som är mer accepterad i en yngre generation: 

Kajsa: Det känns som det skett en väldigt stor förändring i hur samhället ser på internetdejting sen 

Tinder kom. Min bild, förut när det bara var på internet har jag varit väldigt skeptisk till det. Och 

bara tyckt det varit töntigt och något som fyrtioåringar i kris håller på med. Men sen så känns det 

som att Tinder är mer allmängiltigt i vår generation i alla fall. 

 

Kajsa menar att det skett en förändring i hur samhället ser på nätdejting sedan Tinder 

etablerades och är idag allmängiltigt i hennes generation. Erik och Ida gör skillnad på Tinder 

och andra dejtingsajter: 

Erik: Man har väl haft fördomar om nätdejting men nu är det så vanligt. Nu vet jag inte om jag har 

så mycket fördomar, det beror på vilken app eller sida man använder. Det kan säga en del om 

personen. Jag har ju valt Tinder av en anledning. Typ inte Match.com eller något sånt dära. 

Intervjuaren: Vad tänker du kring Match.com? 

Erik: Det tänker jag är mer att där är det folk som är ute efter en partner. Jag tänker väl att folk på 

Match.com är mer kufiga än på Tinder. Typ dom som kanske inte är ute i sociala rum så mycket. 

 
Ida: Men alltså Tinder. Det är ju... Jag använder det ju för att det inte är seriöst. Jag hade inte   

klarat av att typ registrera mig på Match.com. Just på grund av den synen jag har på internetdejting 

så hade jag inte kunnat ta det seriöst. Sen är det väl lite den normativa synen man har av 

internetdejting att det är lite desperat så. Därför skulle jag nog känna att jag skulle skämmas om   

jag var för seriös. 

Intervjuaren: Och att vara seriös är att skaffa konto på Match.com? 

Ida: Jo men seriös då är man där för att man vill hitta någon att bli tillsammans med. Alltså på 

riktigt. 

 

I citaten ovan syns att Erik och Ida legitimerar sitt Tinder-användande genom att vända sig 

mot en tänkt motpol (dejtingsajten Match.com) som beskrivs som desperat och seriös. Ida 

menar att hon skulle skämmas om hon sökte något seriöst. Det råder en samstämmighet i vårt 

empiriska material kring ovanstående uppfattningar. Det vill säga att i och med att Tinder 

etablerats har det öppnat upp för en form av nätdejting där syftet inte är att hitta en stabil 

partner. Att sökande efter något långsiktigt anses skamligt menar också Karl: Jag antar att 

skamfaktorn bara spelar roll just om det ska vara något långsiktigt. Utifrån Baumans (2008) 

teori om konsumtionssamhället följer det ”oseriösa” användandet av Tinder en samhällelig 

tendens där sökande efter varaktighet är degraderat till förmån för flyktighet och sökande efter 

snabba kickar. I våra data finner vi att sökande efter varaktighet inte bara är degraderat utan är 

också förenat med skam. I citaten ovan syns att intervjupersonerna vänder sig mot ett 
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nätdejtande som bygger på sökande efter varaktighet. Att Tinder bygger på kortsiktig 

tillfredsställelse snarare än långsiktighet tyder Julias utsaga på när hon jämför Tinder med 

andra dejtingsajter: Tinder känns mer som att man kan göra det för att det är kul, lite 

spontanare, mer lekfullt och mindre press. 

 

Nätdejting har en historia av att anses vara något en desperat människa använder som en sista 

utväg för att finna en partner. Idag är situationen annorlunda då nästan var fjärde relation 

inleds genom Internet (Paulsen 2015). I intervjupersonernas beskrivningar av sitt användande 

av Tinder finns det fortfarande spår av det som varit. Det syns genom att flera tydligt 

distanserar sig från ett användande av dejtingsajter som är seriöst. Att vara seriös är att söka 

någon att bli tillsammans med vilket är förenat med skam. Vi tolkar det som att 

intervjupersonerna betonar att de har en oseriös inställning för att legitimera sitt använda av 

Tinder. För att Tinder ska vara legitimt är premissen att användaren har en oseriös inställning. 

I intervjupersonernas beskrivningar av Tinder talar de om sin egen inställning som att den 

vore allmängiltig. Därmed är den verklighet som konstrueras genom Tinder i grunden byggd 

på en oseriös attityd vilket i sin tur kan ha en inverkan på interaktionerna och mötena. 

 

5.2 Spektrat av syften: från mobilspel till stabil relation 
 
Vi finner flera olika syften till att använda Tinder i vårt empiriska material. Några av 

intervjupersonerna berättar att de använder Tinder som underhållning: 

Veronika: De dejter jag har gått på har jag inte förstorat särskilt mycket. Tinder använder jag mest 

bara som en rolig grej. Inte varit på jakt efter att träffa någon så. /…/ De jag har träffat tror jag har 

haft samma inställning som jag. Samma förhållande till Tinder. Att man inte tar det så seriöst. 

Utan att det är mest kul att träffa folk. Kul att ta en öl kanske. 

 
Erik: Själva Tinder-användandet är som ett mobilspel, tidsfördriv när man sitter och röker eller väntar på 

bussen för att det är kul. 

 

Veronika betonar att hon inte använder Tinder för att träffa en partner utan snarare som en 

rolig grej. Hon utgår från att de hon möter har samma inställning till Tinder som hon har. Erik 

ser Tinder som ett mobilspel och använder det för tidsfördriv. Jakob berättar att han skaffade 

Tinder för att inleda sexuella relationer: 

Jakob: Jag skaffade det för att ligga. Och så är det fortfarande. Eller jag skulle jättegärna träffa någon som 

jag tycker om att hänga med och så där. Inte på förhållandenivå. Jag skulle jättegärna dejta under en  

längre tid men inte på ett så seriöst sätt att det blir ett förhållande. 

 

Jakob berättar att han kan tänka sig att träffa någon över en längre tid men betonar att han inte 

vill att det ska leda till något seriöst. Ben och Lena använder Tinder som ett verktyg för att 

träffa nya personer: 

Ben: Sen det [Tinder] introducerades i min vänskapskrets har det öppnat upp för andra sätt att 

träffa människor. Det handlar inte om dejting utan handlar mer om typ stress över att man inte 
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hinner träffa andra personer. Man har kommit bort från dejting, det handlar snarare om att träffa 

någon på nätet, vilket tar bort själva stigmat kring det som funnits. 

Intervjuaren: Stress som i? 

Ben: Typ att vi lever i en värld, eller nu kanske inte alla upplever det, men att vi lever i en tid där 

man inte riktigt har tid att aktivt träffa någon eller skaffa sig vänner. Därför är Tinder en genväg 

till det. 

 
Lena: För att återgå till internetdejtning, så tycker jag det är kul och spännande. Det är det nya, det 

är väldigt smart, enkelt och flexibelt. /…/ Det är trevligt att träffa nya personer, som man kanske 

inte hade mött naturligt på klubben. Det öppnar upp för mycket mer möjligheter att möta folk. 

 

I Ben och Lenas fall handlar Tinder inte främst om att träffa en person, den rätta. Ben menar 

att det i dagens samhälle inte finns tid att möta nya människor och använder Tinder som ett 

verktyg, en genväg, för att effektivisera möten. I Lenas beskrivning av Tinder som smart, 

enkelt och flexibelt syns lockelsen i effektiviteten och enkelheten Tinder erbjuder för att möta 

nya människor. Lena pekar på att Tinder ger henne möjlighet att träffa personer hon inte hade 

mött i vardagslivet. Masskonsumtionens principer, så som effektivitet och rationalisering, är 

utmärkande drag i nätdejting världen (Illouz 2007) vilket syns i Lena och Bens beskrivning. 

Dejtingsajternas enda syfte är att underlätta och rationalisera sökandet efter en partner (Illouz 

2007). Citaten ovan tyder på att Tinder inte bara används för att söka efter en partner, utan 

kan användas för att skapa större bredd och mångfald i individens sociala nätverk. 

 

Vincent och Julia ser Tinder som ett bekvämt alternativ till att ragga på krogen: 

Vincent: Jag ser det som att, jag är värdelös på att ragga ute, så jag ser det som en bra grej för att se 

en annan människa. Få en bild av en annan människa innan man tar steget att ta kontakt med den 

andra. Det är nog en bra grej för många som är obekväma med att ragga ute. 

 
Julia: Jag tycker Tinder är bra! För om man går in på Tinder och matchar med någon så är det 

första steget av ens möte redan avklarat. Man är på samma plan. Man vet att man är intresserade 

av varandra. Om man jämför att gå ut på krogen så är det ju alltid det steget att ska jag riskera att 

få ett nej nu för att visa att jag är intresserad. På Tinder är det osäkra steget helt borta. Och att det 

blir ett mer avslappnat sätt att träffas på. 

 

Ovanstående citat är en empirisk precisering av Baumans (2008) teori om att nätdejtare följer 

en bredare samhällelig tendens att handla på Internet och lockas av konsumtionsmarknadens 

lovord att göra valen säkra. Vincent ser det som en fördel att han genom Tinder kan få en bild 

av den andra personen, mer information, innan han tar steget till kontakt. Valet blir säkrare än 

i verkligheten. Julia lyfter fram bekvämligheten i att Tinder tar bort det osäkra första steget 

vid raggning på krogen. Nätdejting upplevs som ett säkrare alternativ eftersom momentet då 

hon riskerar att bli avvisad rationaliseras bort. Vincent beskriver att han brister i sin sociala 

förmåga att ragga på krogen, jag är värdelös på att ragga ute, och Tinder erbjuder en lösning 

på en obekväm situation (ragga på krogen). Enligt Bauman (2008) ligger lockelsen med 

nätdejting i bekvämligheten att slippa prestera de sociala färdigheter som krävs i ett möte i 

verkligheten, vilket syns i ovanstående citat. 
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Kajsa berättar om varför hon använder Tinder: Ja du, dels så tänker jag att jag är intresserad 

av någon stabil relation i mitt liv, det vore ju trevligt att hitta och det tänker jag att Tinder 

kan ge. Även Frans använder Tinder för att träffa en partner: 

Frans: Jag har alltid tänkt att det kan vara en språngbräda till något riktigt. Mitt syfte är att få 

någon slags dejt i en fysisk värld, ehm, sen vet jag att folk använder det med andra syften som att 

träffa kompisar och så. Men jag använder det eller mitt primära syfte har vart att träffa en partner. 

 

Kajsa och Frans är de enda i vårt empiriska material som berättar att de söker en partner 

genom Tinder. Illouz (2007) menar att dejtingsajternas enda syfte är att underlätta sökandet 

efter en partner. Våra empiriska data visar på fler nyanser i syften till att Tindra. På Tinder 

förenas alltså människor som söker efter olika slags relationer och möten under ett och samma 

tak. Intervjupersonernas syften med att använda Tinder går från tidsfördriv, en rolig grej, 

sexuella syften, bredda sitt sociala nätverk till att finna en stabil partner. Det finns stora 

kontraster i spektrat av syften, exempelvis Erik som ser Tinder som ett mobilspel och Frans 

som ser det som en språngbräda till något riktigt. Gemensamt för intervjupersonerna är att 

Tinder är ett verktyg som underlättar möten med nya människor, oavsett syfte med mötet. 

 

Utifrån ett dramaturgiskt perspektiv (Goffman 2004) definierar Tinder-användare 

situationerna som Tinder genererar olika. Då information om den andras syfte med Tinder är 

knapphändig i profilerna föreligger risk att två parter möts med helt olika 

situationsdefinitioner. Exempelvis om Jakob som söker sexuella relationer möter Frans som 

använder Tinder för att träffa en partner. Det finns en risk för förvirring och missförstånd i 

mötena då interaktion är beroende av en någorlunda överensstämmande situationsdefinition 

(Goffman 2004). 

 

5.3 Tinder som källa till bekräftelse 

Ett genomgående tema i vårt empiriska material är att Tinder fungerar som en källa till 

bekräftelse. Det finns möjlighet till bekräftelse i flera led av interaktionen genom Tinder. Ben 

och Karl beskriver matchningsbekräftelsen. Det vill säga den bekräftelse som uppstår i det 

skeende då den person de själva gillat har gillat ens profil tillbaka. 

 
Karl: Det känns som att många använder det som snyggast.se. Alltså att man bara vill ha 

matchningsbekräftelsen. Men sen är man inte intresserad av att skriva med varandra ens. /…/ På 

slutet när jag använde Tinder men också nu när jag gör det så är det mest när jag går på toaletten 

liksom. Så får man ser ett par snygga tjejer. Sen om man matchar så blir man ju glad så får man en 

liten glädje där. 

 
Ben: Och jag fick väl en negativ känsla även om hon såg ut som på bilderna men sen så har jag  

inte lagt så mycket vikt vid den grejen. Jag tyckte mest det var kul med bekräftelse-grejen. Den var 
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större än att faktiskt träffa en person. /…/ För mig, att svajpa höger och få en match. Och att 

faktiskt ta det till en kaffe eller öl eller vad som helst, att det är ju bekräftande i sig. 

 

Karl och Bens utsagor vittnar om att de känner sig bekräftade av att matcha med en annan 

person. Karl beskriver glädjen i att matcha med en snygg tjej. Trots att Ben upplevde ett möte 

som negativt fick han ändå ut något av det i form av bekräftelsen i att matchas ihop och att ta 

det till ett möte. 

 
Veronika: Det är så himla mycket bekräftelse för mig. Jag ser Tinder som en källa till snabb 

bekräftelse. Det är lite roligt och lite spännande. Om jag vore intresserad av att träffa någon på 

riktigt, en partner. Då hade jag nog sökt mig till andra plattformar. Men nu är det inte mitt 

huvudsyfte. 

 
Karl: Men jag kan tänka mig att innan så kände jag ”shit, en såhär söt tjej vill träffa mig”. 

Spännande och man känner sig väldigt bekräftad. Det är pirrigt. Men det lägger ju sig rätt snabbt 

också. 

 

När Karl och Veronika beskriver möten genom Tinder som spännande visar det på en jakt 

efter snabba kickar som Bauman (2002; 2008) menar är typisk för medlemmar i det 

individualiserade konsumtionssamhället. I fallet med Tinder ligger kicken och 

tillfredsställelsen i den snabba bekräftelsen som Tinder är en källa till enligt Veronika. Det 

gäller även Karl som beskriver spänningen, pirret och bekräftelsen som uppstår inför mötet. 

Karl berättar att känslan av bekräftelse och spänning lägger sig snabbt vilket vittnar om en 

ögonblicklig kick. Det kan tänkas ge upphov till ett sökande efter ny spänning och 

bekräftelse. Den snabba tillfredsställelsen i matchningar kan förstås utifrån Baumans (2008) 

teori om att vara medlem i konsumtionssamhället där människor förvandlas till varor på en 

marknad. På marknaden strävar människan efter att bli en eftertraktad och åtråvärd vara. Om 

Tinder analyseras i termer av en partnermarknad likställs en matchning med att tillskrivas ett 

värde på marknaden. Att någon Karl tillskriver ett högt värde på partnermarknaden, shit, en 

såhär söt tjej vill träffa mig, vill träffa honom leder till att han själv bekräftas som en åtråvärd 

vara. Matchningsbekräftelsen påminner om det verkliga livets flört. Det som skiljer är att 

flörten i verkligheten är mer implicit och mer öppen för tolkning: Vad betyder blicken jag 

fick? Är hen intresserad av mig? Genom matchningar på Tinder blir flörten explicit och 

kvantifierbar. 

 

Till skillnad från ovanstående talar Lena om en mer långtgående bekräftelse och använder 

Tinder till personlig utveckling och för att bygga på sin person: 

 
Lena: Nu sa jag inte det innan, men internetdejting för mig har varit en personlig utveckling. Att 

jag gör det för min skull, att det ger mig en social utveckling. Att man bekräftar att man är socialt 

kompetent eller att man kan prata med olika människor. Att man boostar sig själv, inte bara ytligt 

utan… Att han vill träffa mig igen för jag var skön. Jag kan få folk att skratta och bekräftar min 

självbild. Jag ser det som att jag inte förlorar något på det. Jag kommer vinna något på ett 

personligt plan, jag vågade träffa honom och vågade hänga med honom. Att man utvecklas lite, att 
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man håller igång det sociala och bygger på sin person. 

 

Lena använder Tinder för social utveckling och menar att hon gör det för sin egen skull. I 

möten ser hon möjlighet till att få sin självbild som en rolig och skön människa bekräftad. Ett 

lyckat möte blir ett bevis på att hon är socialt kompetent. Lena menar att hon inte förlorar 

något på ett möte på grund av de bekräftande aspekterna. Enligt Bauman (2002) betraktas idag 

mänskliga band som saker att konsumera, används för engångsbruk och varar så länge de 

fyller ens behov. Vår tolkning är att Lena konsumerar möten för vinster på ett personligt plan. 

Hon har behov av att bekräfta sin självbild och då kan en dejt ses som en produkt som fyller 

hennes behov. Illouz (2014) menar att social interaktion, och hur bra jaget klarar dem, är ett av 

de mest effektiva sätten att tillföra jaget värde i en tid då ens sociala värde ständigt står inför 

förhandling. Lena talar om att hon bekräftar sin självbild i den sociala interaktionen. Att hon i 

mötena beskriver att hon boostar sig själv kan tolkas som att hon använder möten som ett 

verktyg för att tillföra jaget värde. När en person vill träffa henne igen får hon kvitto på att 

hon är en person av högt värde. Även Erik ser Tinder som en källa till bekräftelse men berättar 

också om baksidorna med att bekräfta sig själv genom Tinder. 

 
Intervjuaren: Vad har du för generell uppfattning om internetdejting? 

Erik: Att det är kul eller så hära, att man inte behöver ta det så allvarligt. Men det är lätt att man 

kan göra det. Går in i det alldeles för mycket. Liksom törstar efter bekräftelse. Överlag skulle jag 

säga att det är ”kul”. 

Intervjuaren: Har du någonsin upplevt Tinder som jobbigt? 

Erik: Ja, absolut. Det har varit perioder när jag gått upp i det väldigt mycket. Blivit lite beroende  

av bekräftelsen. De kickar som det ger att jag haft en period när jag var på kanske två dejter i 

veckan med olika personer. Sen när det blir en dipp på Tinder när man inte får nya matchningar, 

och inte får kontakt med någon att det blir en negativ spiral. Man hänger upp sig väldigt mycket på 

det. Och ödslar för mycket tid. Att det ger för mycket negativ energi. Och låter sig påverkas på det 

viset. 

 

Erik ser både för- och nackdelar med bekräftelsen han får genom Tinder. Likt Veronika och 

Karl beskriver Erik att han får en kick av att gå på dejt. Periodvis har han gått på två dejter i 

veckan med olika personer i jakten efter kickar. Det knyter återigen an till Baumans (2002) 

resonemang om den individualiserade människans jakt efter snabba kickar och att mänskliga 

band blir något som konsumeras för att fylla ett behov. I detta fallet är behovet kicken av 

bekräftelse. Samtidigt som Erik framhåller att han inte tar Tinder så allvarligt har hans 

periodvisa beroende av den snabba bekräftelsen påverkat hans välmående. När det går dåligt 

på Tinder, vilket han beskriver som en dipp, har han upplevt det som en negativ spiral där han 

ödslat mycket tid på Tinder i jakt efter bekräftelse. Enligt Illouz (2014) är den moderna 

människan i det närmast beroende av den sociala interaktionens performativa funktion för att 

tillföra och upprätthålla jagets värde. Eriks utsaga visar på att han utvecklat ett beroende av 

Tinder som interaktionsform för att återskapa och bibehålla sitt värde. Utifrån Illouz (2014) 
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perspektiv tolkas den negativa inverkan av utebliven social interaktion som att han inte har 

lyckats tillföra jaget värde. Även Anna berättar att hon upplever ett beroende av bekräftelsen 

hon får genom Tinder: 

 
Anna: Nu när jag går in på min Tinder-app kan jag sitta och scrolla så kan jag fråga mig ”Men gud 

varför gör jag ens det här, jag vill inte! Jag måste sluta.” Och jag orkar inte chatta med någon, det 

känns meningslöst. Jag vet liksom inte varför jag fortsätter. Man blir beroende av bekräftelsen. 

 

Anna har en kritisk inställning till Tinder och upplever det som meningslöst men använder det 

ändå eftersom hon säger sig vara beroende av bekräftelsen. 

 

Utifrån vårt empiriska material finner vi att Tinder till stor del verkar bygga på bekräftelse. 

Möjligheten till att bekräfta sig själv finns i flera led av interaktionen på Tinder. Den första 

bekräftelsen sker när två personer matchar med varandra. Därefter när de chattar och 

bestämmer sig för att ses. Om mötet blir lyckat bekräftas individen som en socialt kompetent 

person. Vill motparten ses igen får en ytterligare ett kvitto på ens sociala kompetens och 

attraktionskraft. På Tinder kvantifieras bekräftelse i antal möten och antal matchningar, 

matchningsbekräftelse (Ben och Karl). För att matchningar, tinderflörten, ska uppstå måste 

användaren vara aktiv på Tinder. Anna upplever sin aktivitet på Tinder som meningslös men 

fortsätter ändå eftersom hon säger sig vara beroende av den bekräftelse Tinder kan ge upphov 

till. Erik och Anna upplever att de periodvis ödslar för mycket tid på att jaga bekräftelse 

genom matchningar. Skulle matchningarna avta och bekräftelsen inte upprätthålls kan Tinder 

påverka användarna negativt. 

 

5.4 Detaljerna och likheternas betydelse 
 

När det som påbörjades som en match i Tinder-appen övergår till ett möte i verkligheten 

upplever parterna varandra för första gången i sin helhet. Skriftlig kommunikation övergår till 

verbal, stelnade foton övergår till fysiska och rörliga kroppar. Nedan beskriver Veronika 

en person hon träffade genom Tinder: 

Veronika: Hans stil. Hans hår! Han hade en frisyr. En välfriserad frisyr. Och hur han förde sig. 

Han hade vit skjorta. Och chinos! Och ”skor-skor”. Alltså inte sneakers utan skor! Typ finskor 

nästan. Han hade någon form av väska. Inte en portfölj men han kändes väldigt ”business”. Han 

var liksom lite avslappnad men ändå inte. Men hans ansikte hade jag ju inte sett på Tinder. Så det 

såg jag i verkligheten sen att det inte var något jag tycker är fint. 

 

När Veronika beskriver hur hon upplevde personen första gången hon träffade honom ansikte- 

mot-ansikte lyfter hon fram detaljer i den personliga fasaden (Goffman 2004) som hon inte 

uppmärksammat på Tinder. Personlig fasad är den expressiva utrustning som är intimt 

förknippad med aktören själv (Goffman 2004). I mötet blev hans ansikte, hur han förde sig 
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och hans klädstil avgörande för Veronikas intryck av honom. Citatet visar hur Veronika har 

analyserat den andre på detaljnivå. Även Lena betonar detaljer i motpartens personliga fasad 

vid ett första möte ansikte-mot-ansikte: 

 
Lena: Jag känner liksom, hans tänder var helt snea och han pratade så jävla osexigt och hans 

dialekt, han lät som en gammal pundare typ. Nä, men det lät som hade haft ett hårt liv. Fast han 

förmodligen inte haft det. Jag kände ganska snabbt att jag inte är intresserad, jag försökte  

anstränga mig, titta på han och där ett tag var det lite… Eller i slutet av den andra ölen så tänkte 

jag, faktiskt, jag skulle kunna sova med honom. Det var typ när han hade stängd mun och inte 

pratade. Jag var lite så att jag ville sova med någon, jag skulle ändå kunna tänka mig att vakna upp 

med honom. Men jag var inte helt övertygad med den tanken. 

 

I beskrivningen av sin dejt syns hur Lena stör sig på detaljer i motpartens personliga fasad. 

Hon för en inre dialog där hon resonerar kring huruvida hon ska sova med honom eller inte, 

men lyckas inte bortse från det intrycket han förmedlar genom sitt utseende och talmönster. I 

Lenas citat syns hur stor vikt som läggs i budskap som förmedlas genom den personliga 

fasaden trots att hon försöker ha överseende med det. Detta illustreras även i Bens 

beskrivning av en dejt: 

 
Ben: Men det var ganska många aspekter som hennes utseende, hennes röst eller hennes manér, 

gjorde mig också lite opepp. Röster tycker jag är jätteviktigt och det var ganska monoton, eh, 

väldigt släpig. Och det var inte nice. Tonlägen är viktigt, det kändes som att hon var monoton och 

väldigt oengagerad. Det var hon säkert inte, men om folk pratar monotont så låter de oengagerade 

och då är det ju superoattraktivt. 

 

Ben menar att hennes utseende, röst och manér gjorde honom lite opepp. Det intryck hon 

förmedlar genom sin personliga fasad påverkar Ben negativt. Han menar att hennes röst lät 

oengagerad och trots att han är medveten om att hon förmodligen inte var det kan han inte 

bortse från intrycket han får av rösten. Ovanstående citat illustrerar vikten som läggs i de 

detaljer i motpartens personliga fasad som är dolda över Internet. Den bild som förmedlas 

över Internet är en avskalad och förenklad version av den personliga fasaden, då den baseras 

på text och bilder. I citaten ovan syns det att avsaknaden av helhet i ens personliga fasad över 

Internet gör att de detaljer som uteblivit sätts under lupp vid möten i verkligheten. Kläder, 

utseende, hållning, manér och röst förmedlar nya upplysningar om personen och ställs inför 

bedömning. 

 

På så vis skiljer sig möten som inleds via Tinder från möten som inleds i verkligheten. Vid 

möten som inleds i verkligheten ser och upplever parterna varandra i sin helhet från början. 

Vid nätdejting kommer upplevelsen av den andra i sin helhet senare. Den fysiska kroppen gör 

ett senare inträde i interaktionen, konsekvensen av det är att ytliga detaljer som inte 

förmedlats över Internet blir viktiga i bedömningen av den andre. Ben beskriver i följande 

citat svårigheter i att få en sanningsenlig uppfattning om personer över Internet: 
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Ben: Om man träffar personen ute och då har man ju tagit det steget. Då vet man ju hur personen 

ser ut, rent 3D-mässigt. Eller man kan snacka jättelänge på chatt utan att veta vem personen är men 

att skaka hand så vet du ännu mer än chatten. 

 

Han menar att en handskakning ger mer information än en lång tids chattande. Bens uttalande 

skvallrar om att den mängd information som förmedlas vid interaktion ansikte-mot-ansikte 

skiljer sig radikalt från interaktion över Internet. 

 

Även om Tinder i teorin möjliggör möten med personer användaren inte skulle träffat i sitt 

vardagsliv visar det sig i vårt empiriska material att flera söker efter person som liknar dem 

själva. I intervjupersonernas beskrivningar av det första mötet finner vi att mötets framgång 

ofta är avhängigt av hur lika man är som personer. Anna berättar att likheter blir viktigare vid 

nätdejting: 

Anna: När man träffar någon första gången är det så viktigt att den är i samma klick som en själv. 

Det är så viktigt att det är en person som är i samma kategori som en själv. Stilmässigt och 

intressemässigt. 

Intervjuaren: Gäller det alla du träffar eller framför allt internetdejter? 

Anna: Internetdejter! För man får bara ett första intryck. Och är personen inte som mig.. Det är 

något med att om det hade varit en kompis kompis som man träffar på en fest då har man något 

slags kvitto på att personen redan är godkänd. Men när det är internetdejt så är det oftast någon  

som står helt utanför ens umgängeskrets. Och då har man inget som försäkrar en om att det här är 

en godkänd människa. Så då blir allting så viktigt. Varje detalj blir viktig. Så jag tror att man letar 

mer efter likheter på internetdejting än i verkligheten. För en människa kan vara hur nice som helst 

utan att vara lik en själv. Men när någon står så utanför ens egna bekantskapsbubbla så kan det  

vara vem som helst. Jag har ingen garanti på att det här är inte en sverigedemokrat till exempel. 

Alltså det behöver inte vara så extremt men det är bara lättare att sålla ut den personen då om den 

inte tillhör ens kategori. Det blir lättare att möta något man känner igen. 

 

Anna tycker det är viktigt att personen hon möter tillhör samma klick och kategori som henne 

själv. Detta för att genom Tinder träffar hon personer som står utanför hennes umgängeskrets. 

Därför har hon ingen försäkran om att det är en godkänd person. Om personen tillhör hennes 

kategori upplever hon att risken minimeras att möta någon som hon inte kommer överens 

med. I bedömningen blir varje detalj som indikerar på eventuella likheter eller olikheter 

viktig. Anna menar att det blir lättare att möta något man känner igen. Med Goffmans ord 

bidrar upplysningar om individen till att definiera situationen (Goffman 2004). Likheter gör 

det möjligt för Anna att i mötet tillämpa sina tidigare erfarenheter och i förväg veta vad hon 

ska förvänta sig av personen, vilket underlättar interaktionen i mötet. I nedanstående citat 

exemplifieras hur detaljer som vittnar om olikheter, blir avgörande i bedömningen av den 

andre: 

Karl: Nä det var ju trevligt. Jag märkte mer på henne att vi var olika personer. Men det var ett 

jättetrevligt möte liksom. Hon märkte nog inte det så för det är ju inget jag säger typ ”aa, festa, 

röka bla bla”. Men när jag hörde att hon aldrig rökt en cigg kände jag att hon är nog inte alls är 

samma typ som jag. 
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Ben: Och hon tog inte så mycket del av populärkultur, vilket är en stor del av mitt liv. Framför allt 

det, sådana småsaker. Åh en stark sak jag reagerade på var att hon i mina ögon var tråkig. Nu är 

inte jag en superfest människa, men jag tillåter mig ändå att vara uppe ibland till kanske efter 

klockan 06. Men hon sa någon gång: “jag har ju aldrig varit uppe längre än till klockan 03”. Och  

så genast blinkade varningslamporna och jag tänkte att vi är så himla olika. Jag kände ”fyfan 

vilken tråkig människa”. 

 

När Karls dejt berättar att hon aldrig rökt en cigarett placeras hon i ett annat fack än han själv 

vilket han såg som negativt. En liknande situation uppstår när Bens dejt berättar att hon inte 

brukar vara vaken sent på natten. Av den anledningen ser Ben henne som en tråkig människa 

som är alltför olik honom själv. Vi tolkar det som att de tillämpar en schablonuppfattning på 

motparten. Eftersom det föreligger knapphändig information om vem den andra är skapas, 

baserat på tidigare erfarenheter, schablonuppfattningar (Goffman 2004) om motparten baserat 

på enskilda uttalanden och handlingar. I ett uttalande får Karl och Ben ledtrådar och utifrån 

dessa skapas ett intryck av motparten som en tråkig eller olik person. Precis som Anna säger 

ovan sållas människor ut som inte tillhör ens kategori. Enligt Goffman (2004) förmedlar 

interaktionsdeltagaren information om sig själv genom sina konkreta handlingar. I 

framträdandet på den första dejten blir till synes obetydliga uttalanden och budskap avgörande 

för om individerna uppfattar varandra som lika eller olika. 

 

Den stora vikt som läggs vid detaljer kan förstås mot bakgrund av nätdejting struktureras i 

enlighet med marknadsprinciper (Illouz 2007). Användarna konkurrerar med varandra på en 

öppen och fri partnermarknad som regleras av tillgång och efterfrågan. Då tillgången på 

partnermarknaden är stor har de möjlighet att sålla ut baserat på enskilda avvikelser från ens 

preferenser, så som fel tonläge i rösten eller icke-existerande rökvanor. Då Tinder-användaren 

erbjuds en visualiserbar partnermarknad i mobiltelefonen blir det svåra att nöja sig. Det är mot 

bakgrund av en upplevt stor tillgång av potentiella partners som gallring baserat på detaljerade 

preferenser kan förstås. 

 

5.5 Fantasi och besvikelse 
 

Ett återkommande tema i vårt empiriska material är upplevelser av besvikelse vid mötet i 

verkligheten. I följande citat beskriver Anna sina känslor av besvikelse när hon träffar en kille 

som inte stämmer överens med hennes ideal. 

 
Anna: Jag tror inte jag hade så mycket tankar om honom innan. Eftersom vi hade pratat så kort tid 

innan. Jag hade liksom inte hunnit bygga upp någonting. Men jag tänkte väl att han verkade jävligt 

skön. Och han var snygg på sina bilder. Så det här kommer bli en jätterolig kväll tänkte jag. För  

det vi hade pratat om var kul. Det var liksom kul att skriva med honom. Men sedan så när han kom 

så var han jättekort. Fast han var inte jättekort. Men jag kom ihåg att jag tänkte ”shit, han är   

kortare än mig”. Fast det var han inte. Men jag blev förvånad. 

Intervjuaren: Vad kände du kring att han var kort? 

Anna: Jag blev besviken. Jag blev väldigt besviken. Jag tänkte ”fan, jag kommer inte vilja hålla på 
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med honom och nu måste jag hänga med honom en hel kväll”. Och jag hade kvar den inställningen 

hela kvällen. Fastän han var as-skön och jättetrevligt. Hur go som helst. Så tänkte jag att ”nä, han  

är för kort, jag kan inte hålla på med honom”. Och då ansträngde jag mig inte alls mycket för det 

kommer ändå inte bli någonting. 

Intervjuaren: Så han hade i princip ingen chans? 

Anna: Nej, alltså inte när man ses på det sättet. Om han hade varit en kille i mitt kompisgäng som jag 

kände så hade det varit helt lugnt. Typ min ex-pojkvän, han [killen hon träffade ute] var lika lång som mitt 

ex. Men jag kände ju honom innan. Men när man ses så som vi gjorde och det är första mötet och man ses 

så ”boom”. Då blir han bortsållad. För jag… Jag vet inte.. Kraven blir liksom högre när man ses genom 

internet än om man träffas genom vänner. Man vill inte ge någon en chans. Eller orkar inte ge någon en 

chans. 

 

Trots att Anna tyckte killen hon mötte var hur go som helst och jättetrevlig blev besvikelsen 

över hans längd det som avgjorde hennes bedömning av honom. Att Anna säger att hon inte 

hunnit bygga upp tankar om honom men ändå blev väldigt besviken i mötet visar på att hon 

omedvetet föreställt sig honom i hans helhet. I citatet framkommer att kroppen blir vad 

Paulsen (2010) kallar en ogenomtränglig barriär. Trots att den mentala kontakten upplevdes 

som bra, han var hur go som helst, blev kroppen det som avgjorde att mötet präglades av stor 

besvikelse. Anna berättar att personen hon mötte var lika lång som hennes tidigare pojkvän 

men menar att kraven blir högre när hon träffar någon genom Internet. I denna utsaga syns att 

det kroppsliga kapitalet får större betydelse vid nätdejting än vid relationsbyggande in real 

life (Paulsens 2010). Hon beskriver att när hon såg honom så kände hon boom och han blev 

bortsållad. 

Anna: Även om man bara pratat med en person väldigt lite så hinner jag måla upp en bild i mitt 

huvud av hur den här personen ska vara och hur personen ska se ut. Man har en väldigt tydligt 

föreställning. Och när den inte stämmer överens med verkligheten så tänker man ”gud, den här 

personen var inte alls som jag hade tänkt mig.”. Fast nu var det bara längden och det är ju inte ens 

stor sak egentligen. Men det blir liksom det ändå. 

/…/ 

Det bäddar lite för besvikelse. Man kan egentligen bara bli besviken. Jag går inte på Tinderdejt 

med någon som jag inte tänker är as-skön. Eller så här men jag har en bild och sedan kommer inte 

den bilden stämma överens och då blir man ju besviken. Så kraven höjs på något sätt för jag vet ju 

att man kommer bli besviken. För personen kommer aldrig vara som den är i min fantasi. Så fort 

det inte stämmer överens så tänker jag ”åh, han var inte alls så”. Och det måste inte nödvändigtvis 

vara någonting negativt men det blir det. 

 

 

Enligt Anna beror besvikelsen på att även om hon pratat med personen väldigt lite målar hon 

snabbt upp en tydlig bild av personen och hur den ska vara innan de träffas. För Anna är 

besvikelsen ett faktum eftersom personen aldrig kommer stämma överens med hennes fantasi. 

Samtidigt menar Anna att det inte nödvändigtvis måste vara något negativt med personen. Det 

är snarare så att föreställningen om personen inte stämmer överens med den faktiska 

upplevelsen som skapar en känsla av besvikelse. 

 
Julia: Det känns som att det blir konstigt om man chattat i flera veckor och sen när man ses kanske 

den personen inte alls är så som man trodde. Då måste man värdera om jättemycket information. 

Det blir svårt att ställa om. Man har redan en bild av den i huvudet. Jag tror det blir lättare att bli 

besviken. Så om man ses fort är man mer öppen för hur den personen är på riktigt. 
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För Julia är det svårare att vara öppen för hur personen är på riktigt om hon har hunnit bygga 

upp föreställningar under en längre tid. För Anna och Julia är det själva omvärderingen av 

föreställningarna om personen som är grunden till besvikelse. Anna och Julias utsagor är i 

enlighet med Illouz (2007) teori om föregripande fantasier som är typiska för nätdejting. 

Illouz (2007) menar att genom interaktionen på Internet triggas fantasier utifrån enskilda 

detaljer förmedlade genom text eller bild, inte på grundval av helheten. Eftersom möten 

ansikte-mot-ansikte innefattar hela personen blir det svårt att övergå till ett holistiskt 

förhållningssätt till verkligheten. Fantasierna som skapas genom interaktionen på Internet är 

inte grundade i kroppslig erfarenhet av personens närvaro och kan därför inte stämma överens 

med den fysiska personen. Av den anledningen blir besvikelse ett stående inslag i 

erfarenheterna av nätdejting. Vad som skiljer våra resultat från Illouz (2007) är att hennes 

teorier och forskning om fantasiarbete baseras på nätdejtare som söker långsiktiga relationer 

och dejtingsajter där användarnas profiler bygger på mer information. Ovanstående resultat 

visar att fantasiarbete som resulterar i besvikelse uppstår även vid kort kontakt över Internet 

och knapphändig information om motparten. Ben berättar om ett möte han upplevde som 

dåligt: Det var som att jag hade lurat mig själv att det var en rolig, eller roligare person än 

vad det var. Han upplever att det är han som lurat sig själv, och inte hon som lurat honom. 

Det tyder på att han fantiserat fram en föreställning utifrån verbal och bildmässig kunskap 

som inte stämde överens med verkligheten. I citaten nedan ges en inblick i hur det 

föregripande fantasiarbetet kan se ut och vad fantasierna baseras på: 

 
Lena: Det var då Anders [Fingerat namn] lite äldre, spännande. Första personen över 30. Jag fick 

ett jättebra intryck av bilderna och blev jätteglad när vi matchade. Verkligen så här ”wow yes”,   

och tänkte att det här hade jag bara kunnat hoppas på. Han hade en väldigt bra in-zoomad bild, fina 

färger. Han såg snygg ut, jättesnygg ut och sen så var det någon bild där man såg hans kläder. Då 

tänkte jag fina skor och snygg stil, han såg söt ut. Jag tänkte: “wow det här är en nice matchning”. 

Sen skrev han till mig, han skrev typ hej bara. Sen började vi snacka, jag minns ju eller nu i 

efterhand det var inte så att vi hade skitkul i chatten. Men jag minns att jag verkligen ville träffa 

honom från start, att jag verkligen ville gå på en dejt med honom. Han är snygg och verkade rolig, 

för vi skämtade lite. /…/ Att det var på den nivån att jag kände att det här kan ju inte gå fel. Jag 

skulle kunna ta man honom på en konsert i Köpenhamn, för en kväll, utan att ha träffat honom ens. 

 

Utifrån det första intrycket Lena får av hans bilder blir hon jätteglad när de matchar. Hon 

beskriver känslan som: det hade jag bara kunnat hoppas på och det här kan ju inte gå fel. I 

chatten fick hon en uppfattning av att han var rolig, vilket ytterligare spädde på hennes 

förväntningar. Intressant att notera är hur Lena i efterhand omvärderar chatt-konversationen, 

jag minns ju eller nu i efterhand det var inte så att vi hade skitkul i chatten. I detta fallet syns 

den sortens fantasiarbete Paulsen (2010) tar upp i sin undersökning. Bilden av den andra 

förvrängs i fantasin på grund av idealföreställningar och all information som motsäger fantasin 

sorteras bort. I Lenas fall triggades idealföreställningarna av hans utseende och glädjen över 
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att matcha vilket ledde till att hon bortsåg från att han inte var så rolig i chatten. Hon 

omtolkade den verbala kommunikationen och skapade en rolig person utifrån hennes 

idealföreställningar. När Lena och Anders möts i verkligheten visar det sig att han inte alls var 

som Lena föreställt sig: 

 
Intervjuaren: Sen, så träffades ni... 

Lena: Ja han hade satt sig. Det var liksom det första, han var mycket kortare än vad jag hade 

förväntat mig. Och han var mycket, eller det var något med det, jag hade förväntat mig att se något 

annat. Det var inte så att han inte såg ut som på bilden, men det var mer att hela intrycket som 

hållning och sättet han pratade på när vi hälsade. Att han var väldigt nervös och tafatt, inte så sexig 

framtoning eller auktoritär som jag hade tänkt. Eller han var inte så himla säker på sig själv tror  

jag, eller jag fick det intrycket. /…/ 

Intervjuaren: Varför tänkte du att du ångrade dig? 

Lena: Jag blev besviken, eftersom jag uteslutande hade placerat honom väldigt högt i min Tinder- 

hierarki. Att det här en bra matchning. Han är skön. Det var inte så att jag ville inleda ett 

förhållande med honom, men jag ville ligga med honom, trodde jag. Så det är klart när han inte 

uppfyller min bild av honom som jag har från Tinder där han såg bra ut. Och jag tänkte att jag 

hade honom, sen så var det inte så. Det var ju inte helt så men hans sätt att röra på sig, det var inte 

så nice. 

 

Redan när Lena och Anders hälsar raserar den fantasiföreställning Lena skapat. Enligt Lena 

såg han ut som på bilderna men det var helhetsintrycket så som hållning och sätt och prata 

som inte stämde överens med hennes fantasi. Här syns vikten av det Goffman (2004) kallar 

give off expression vid framträdande. Det vill säga den information individer avger som är av 

relativt omedveten karaktär. Enligt Goffman (2004) är det den information individen avger 

som ofta är avgörande vid intrycksstyrning. Då informationen individen avger förmedlas 

genom kroppen är det svårt att genom text förmedla det som sannolikt har störst inverkan på 

publiken. Vikten av give off expressions försvårar ytterligare en överensstämmelse mellan 

föregripande fantasier och verklighet. Lena menar att han inte utstrålade sexighet och hon 

tyckte inte han sätt att röra sig var så nice. Dessa attribut som är kopplade till kroppen är 

svåra att överföra verbalt och på fotografier. Lena upplevde stor besvikelse då hon felaktigt 

placerat honom högt i sin Tinderhierarki. Att Lena talar om en Tinderhierarki vittnar om den 

rangordningsprocess Illouz (2007) menar att nätdejting ger upphov till i strävan efter att 

nyttomaximera partnervalet. Här framkommer en stor besvikelse då Lena baserat på 

Internetkommunikation tror att hon maximerat sitt val. Vilket inte visar sig stämma i 

verkligheten. Nedan beskriver Frans ett möte då förväntningarna inte stämde överens med 

verkligheten. 

 
Frans: Vi hade också snackat och så, och hon var ju trevlig och så på Tinder. Där blev det faktiskt 

en helt annan grej när vi kom till verkligheten. Ja och eftersom Tinder bygger på att man ska se en 

bild och man ska säga ja, då har man ju en viss föreställning om hur folk ska se ut. Och den 

personen var inte alls som hon såg ut på bilderna, faktiskt. Det var verkligen extremt annorlunda. 

Intervjuaren: På vilket sätt? 

Frans: Det var allt typ, hon hade inga jättebra bilder men jag, men man dömer ju efter bilderna, 

man gör ju det eller jag gjorde det. Och inledde en konversation och sen kommer man till 

verkligheten och då var det inget som klaffade. Hur hon var som person men det kan ha vart för att 
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hon var nervös också, hon pratade inte alls lika mycket i verkligheten, det blev bara konstigt. /…/ 

Om man är frispråkig bakom en digital sköld och inte kan förvalta det eller ta vidare det till något i 

verkligheten, då är det uppgjort för att falla platt. Jag tänkte på om hon hade tänkt på det. Man blir 

lite så, nästan lite, besviken, eller inte besviken på henne men på hela grejen. Jag tror att inför dejt 

så har man sjukt stora förväntningar. 

 

Frans tyckte inte att hennes bilder stämde överens med hennes utseende i verkligheten. Han 

menar också att hon var frispråkigare i chatten och ifrågasätter varför hon ger en sådan bild 

när hon inte kan leva upp till den i verkligheten. Det som tycks vara problemet här är att de 

uttryck personen sänt ut (give expression) genom språklig kommunikation på Internet lett till 

en intrycksstyrning som personen inte sänder ut i det fysiska mötet. Han menar att det blir 

uppgjort för att falla platt. Han blev besviken på hela Tinder-grejen. 

 

5.6 Tinderkulturen 

I vårt empiriska material finner vi att det finns specifika Tindernormer som påverkar hur 

intervjupersonerna förhåller sig till personer de möter genom Tinder. Kajsa berättar hur det 

skiljer sig att träffa någon genom Tinder i jämförelse med andra sätt: 

 
Kajsa: Det känns också som att Tinder är ganska öppet för att folk vet om att man håller på med Tinder. 

Så det känns ganska tillåtet att hålla på med andra, det känns som det är annorlunda än om man dejtar på 

andra sätt. Jag tänker att det finns lite andra förväntningar. Mindre förväntningar. Man vet ju att den andra 

har massor av matchningar och samtal igång. 

 

Kajsa menar att det är mer tillåtet att hålla på med flera personer samtidigt när kontakten 

initieras via Tinder, det är mindre förväntningar. I citatet syns också en medvetenhet om att 

hon är en i mängden, man vet ju att den andra har massor av matchningar och samtal igång. 

Hon talar om sin uppfattning som att den är allmängiltig. I citatet syns hur Kajsa har en 

rationell attityd till människorna hon träffar genom Tinder. Dröge och Voirol (2011) menar att 

i takt med att nätdejtares erfarenhet ökar lär de sig att inte ha höga förhoppningar och 

distansera sig från sina känslor. Kajsas utsaga tyder på att hon lärt sig att ha låga 

förväntningar eftersom hon vet att hon är en i mängden. I nedanstående citat beskriver Anna 

konsekvenserna av att känna sig som en i mängden: 

 
Anna: Alltså just nu är jag inne i en väldigt så här, anti-period. Väldigt, uh! Tinder, äckligt, 

jobbigt. Jag vet inte det finns liksom ingenting fint i det. Det bara förstör. (Skrattar). Nä men 

skriver jag med någon tänker jag att jag bara är en i mängden. Jag har väldigt mycket så här, 

Tinder slit-och-släng period. /…/ Nä men det känns så jävla tråkigt. Jag antar att alla har hundra 

Tinder-konversationer igång samtidigt. Det skapar osäkerhet. Och det känns så opersonligt. Och 

tar upp onödig tid. Jag tycker att det har nått en gräns. Alltså, om jag snackar med någon så utgår 

jag ifrån att jag bara är en i mängden. Så då behandlar jag honom som att han är en i mängden för 

jag utgår ifrån att det är så han ser på det. Det blir liksom en ond cirkel. Där alla utgår ifrån att 

ingen bryr sig. 

 

Anna talar om en ond cirkel som uppstår eftersom hon utgår från att hon är en i mängden. 

Eftersom hon uppfattar sig själv som en i mängden behandlar hon de hon matchar och chattar 



34  

med som att de också är en i mängden. Hon har en tydlig föreställning om hur andra använder 

sig av Tinder och anpassar därmed sitt tindrande efter denna föreställning. Illouz (2007) 

menar att i konkurrensen på den fria dejtingmarknaden radikaliseras föreställningen om att 

partners är utbytbara. I Anna och Kajsas utsagor syns en tydlig medvetenhet kring att de 

befinner sig på en fri marknad där hög konkurrens råder. De är högst medvetna om att de är 

en i mängden, att det är utbytbara. För Kajsa leder det till att hon har låga förväntningar på 

mötena. För Anna leder det till en känsla av uppgivenhet och osäkerhet. Gemensamt för de 

båda är att de antar att den konsumistiska attityden är generell på Tinder. När Anna säger att 

hon just nu är inne i en anti-period i sin syn på Tinder tyder det på att det är en attityd hon 

antagit i takt med att hennes erfarenhet ökat. Jakob beskrivning av sin Tinderkarriär visar 

också på att det skett en förändring i hans attityd till Tinder: 

 
Jakob: Jag skaffade det [Tinder] i januari förra året. Kanske en månad efter att jag gjort slut med 

min tjej. Då var jag skitnervös. Då var jag svin-noga med vilka bilder och när jag skulle prata med 

folk. Då tänkte jag ”gud ska jag våga skriva eller inte skriva”. Sen skrev jag tillslut kanske till 

någon. Men jag var mycket mer passiv då till en början än vad jag är nu. Nu är det mer slentrian 

hela grejen. Nu gör jag det mer för att jag vill träffa folk. Nu vet jag ju vad det handlar om. Det har 

blivit lite mer slit-och-släng för mig. Jag tar det inte på lika stort allvar. Det är lite sorgligt på ett 

sätt för då kanske man tar människor med lite mer en axelryckning än vad jag hade gjort annars. 

Fast det är så det är. Det är inget jag tänker på riktigt. 

 

Jakob berättar att hans inställning till Tinder och människor överlag förändrats ju mer 

erfarenhet han får av nätdejting. Att attityden till nätdejting förändras i takt med ökad 

erfarenhet visar Dröge och Voirol (2011) på i sin undersökning, de menar att romantiska 

förväntningar överges till förmån för ett mer rationellt förhållningssätt. När Jakob började 

tindra var han nervös inför mötena och reflekterade noggrannare över sin framställning och 

vem han vågade kontakta. Idag har Jakob en mer slentrianmässig inställning till Tinder och 

mötena. I Jakobs utsaga syns hur en varumarknadslogik, som enligt Bauman (2008) präglar 

mänskliga relationer, råder på Tinder. Att Jakob talar om slit-och-släng tyder på att mötena 

betraktas som saker att konsumera och används för engångsbruk (Bauman 2002). Han 

berättar att han nu vet vad det handlar om vilket tyder på att han antar att det är så andra också 

använder Tinder. När han tänker efter tror han att han tar människor han träffar genom Tinder 

mer med en axelryckning än vad han gör annars. 

 

Jakob lärde sig genom erfarenhet vad Tinder handlar om. Vincent berättar hur han lärde sig: 

Jag har varit i perioder på dejter. Så i början var det rätt mycket. För då sa andra hur de 

använder det och då träffar man typ några i veckan. ”Aha okej, då är det så det går till” 

tänkte jag. Vincents uttalande visar att det för honom finns en allmänt rådande föreställning 

om hur det går till på Tinder. Illouz (2007) menar att genom dejtingsajterna produceras möten 
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på löpande band, konsumeras snabbt och effektivt i stort överflöd. Vincent berättar att han 

gått på många dejter eftersom han förstod genom sin omgivning att det är så det går till. Det 

tyder på att Tinder är ett verktyg för massproduktion av möten. 
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6 Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta vårt resultat med fokus på studiens syfte och att 

besvara våra frågeställningar. Därefter följer förslag på framtida studier och en kritisk 

reflektion om vårt urval. 

 

Studiens syfte har varit att tolka och analysera unga vuxnas beskrivningar av hur de upplever 

och använder Tinder som verktyg för att möta andra människor. Frågeställningar vi har 

behandlat är: I vilka syften använder intervjupersonerna dejtingappen Tinder; hur beskriver 

intervjupersonerna upplevelsen av det första mötet i verkligheten; hur påverkar Tinder, som 

verktyg för att möta andra människor, mellanmänskliga relationer? 

 

Resultatet visar att det finns flera syften till att använda Tinder. Spektrat av syften i vårt 

resultat går från tidsfördriv, en rolig grej, sexuella syften, bredda sitt sociala nätverk och att 

finna en stabil partner. Tinder ses som ett bekvämt, rationellt och effektiv verktyg för att möta 

andra människor. Vårt resultat visar även att Tinder används som en källa till bekräftelse. 

Genom att använda Tinder kan ett beroende av den snabba känslan av bekräftelse som en 

matchning ger upphov till komma att utvecklas. Det påminner om konsumtion på en 

varumarknad, där kunden shoppar för att snabbt känna tillfredsställelse. 

 

Vid det första mötet i verkligheten får parterna tillgång till fler informationskällor om vem 

den andra personen är. Den fysiska kroppen gör intåg i interaktionen. Små detaljer, i den 

personliga fasaden eller handlingar som skvallrar om olikheter, som inte stämmer överens 

med ens preferenser blir avgörande. Det kan förstås mot bakgrund av att nätdejting 

struktureras i enlighet med marknadsprinciper, där stor tillgång på partnermarknaden gör det 

svårare att nöja sig och ens preferenser specificeras (Illouz 2007). Kommunikationen över 

Internet ger knapphändig information om den andra partens helhet vilket lämnar stort 

utrymme för fantasier och idealiseringar. För att fylla ut den uteblivna informationen bygger 

användarna själva upp en helhet i sin fantasi. Fantasier som oftast inte stämmer överens med 

verkligheten. Därmed blir besvikelse ett stående inslag vid det första mötet i verkligheten. 

 

I våra empiriska data finner vi att Tinder påverkar mänskliga relationer då intervjupersoner 

beskriver att de förhåller sig annorlunda till personer de möter genom Tinder i jämförelse med 

personer de möter på andra sätt. Baumans (2008) analys om att varumarknadsinspirerade 

föreställningar och beteendemönster har invaderat mänskliga relationer synliggörs i hur 
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Tinder används. Tinderbeteendet har flera likheter med ett konsumtionsbeteende. Resultatet 

vittnar om att användarna känner sig utbytbara och behandlar andra därefter, möten 

konsumeras som varor och förkastas om de inte fyller ett behov. Bedömningskriterierna har en 

konsumistisk karaktär, människor förkastas baserat på enskilda detaljer som inte stämmer 

överens med ens preferenser. 

 

Utifrån vårt resultat kan matchningsbekräftelsebehovet som Tinder ger upphov till 

problematiseras utifrån ett större perspektiv. Användarna får bekräftelse genom matchningar 

och de möten som följer där på. Det leder till att användarnas bekräftelse av sitt jag blir 

beroende av Tinder, ett företag som drivs i vinstintresse. Vidare har Tinders VD bekräftat 

teorier om att Tinder rankar användarna utefter en skala som säger hur eftertraktad 

användaren är. Denna information ligger sedan till grund för vilka personer användarna får 

upp i sitt flöde. På så vis får ”eftertraktade” personer upp andra ”eftertraktade” personer och 

vice versa. Det leder till att Tinder systematiskt differentierar användarna utifrån deras grad av 

åtråvärdhet (Carr 2016). En differentiering som redan finns i verkligheten men som förstärks 

via Tinder. Våra data visar att likheter anses viktigare och att kraven höjs vid nätdejting då 

man vill minimera riskerna att möta fel typ av människa. Tinders rankningssystem i 

kombination med användarnas strävan att minimera risken att möta fel typ av människa leder 

till att Tinder nästintill omöjliggör sannolikheten att någon som anses vara eftertraktad får upp 

ögonen för någon som anses vara mindre eftertraktad. Förslag på framtida forskning är att 

undersöka hur Tinder reproducerar och förstärker redan existerande hierarkier, så som klass, 

utseende, etnicitet och genus. 

 

Urvalets homogenitet och hetronormativitet kan ifrågasättas och problematiseras. Att ha en 

större mångfald i urvalet hade vart önskvärt och viktigt. Vi har inte frågat om 

intervjupersonernas sexuella läggning men det framkom i intervjuerna att en majoritet 

berättade om heteronormativa möten, vilket ger en onyanserad bild av hur unga vuxna 

upplever och använder av Tinder. Urvalet speglar inte heller ett mångfald utifrån etnicitet 

eller klass. Förslag på framtida studier är att undersöka Tinder och nätdejting med en större 

mångfald i urvalet. 
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Samtyckesblankett 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och har fått information om vad studiens 

syfte är. Jag har blivit muntligt informerad om att mitt deltagande är helt och hållet frivilligt 

och att jag när som helst kan avbryta medverkan utan några negativa följder. I uppsatsen 

kommer mitt namn vara figurerat, så även platser och omständigheter som kan identifiera  

mig. Personuppgifterna kommer förvaras på sätt att inga utomstående kan ta del av dem. De 

uppgifter som framkommer under intervjun kommer endast användas till vår kandidatuppsats. 

Jag är medveten om att den slutgiltiga uppsatsen kommer offentliggöras. 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide 

 
Allmänt om internetdejting 

 Vad har du för generell uppfattning om internetdejting? 

 Vad tänker du kring det en första dejt? 

 Berätta hur du själv använder dig av internetdejting 

 

Framställning 

 Vad tänker du kring framställning av dig själv? Vad är viktigt? Varför? Bilder? 

 Vad tänker du om framställningen av den andre? Viktigt? Bilder? 

 

Matchning till möte 

 Beskriva förloppet 

 Bedömning av den andre 

 Hur och vad pratade ni om? 

 Vad var syftet med mötet? 
 

Tiden mellan bestämt möte och själva mötet 

 Beskriv tiden mellan bestämt möte och själva mötet. 

 Hur planerade ni? 

 Hur kände du? 

 Vad förväntade du dig av mötet? 
 

Under mötet 

 Vad gjorde ni? 

 Vad tänkte du när du såg den andre? 

 Hur upplevde du mötet? 

 Hur upplevde du dig själv under mötet? 

 Hur tänker du kring vad du förväntade dig och vad du mötte? 

 Hur upplevde du den andra? 

 

Efter mötet 

 Vad hände efter mötet? Möttes ni igen? Varför? 

 Hur tror du att den andre upplevde mötet? Varför? 

Är det något du vill tillägga? 


