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Förord  
 

Vi vill tacka vår handledare Jan-Olof Nilsson för ett konstruktivt stöd och givande 

diskussioner under arbetets gång. Vi vill även tacka våra intervjupersoner som deltagit i 

undersökningen och gett oss material som bidragit till att vi fått ökad kunskap om ämnet som 

studerats, samt fördjupad kunskap om vad vi kan jobba och forska inom inför vår framtida 

yrkesroll som sociologer.  
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Abstract 
 

The aim of this paper is to understand the purpose of young adults’ use of the dating app 

Tinder and how living in a consumption society affect the use of online dating on the app. To 

be able to understand this topic we have been using qualitative method. We have interviewed 

six students between the age 20 and 25 about their feelings and experiences of how and why 

they are using the app. To understand this topic we have chosen to use theories such as; 

Bauman’s concept about consumption, products and goods. We also used Illouz and Beck & 

Beck-Gernsheim’s concepts about individualization and emotional needs. The analysis 

revealed that the individuals we interviewed use the app because of the need of emotional 

confirmation, because of boredom and the need of feeling appreciated. Our studies also 

revealed that some of the individuals we interviewed treat people differently on the app 

compared to people they meet in real life.  

 

 

Keywords: consumption, consumer society, product, goods, satisfaction, Tinder. 
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Inledning  
                                             “ Du swipa höger, jag swipade tillbaka  

                                            Ingenting är som förut, du är värsta tinderellan 

                                          /.../ Vi kan hänga hela natten, följ med mig ut” - Emil Berg  

 

 

 

Sommaren 2015 kom sommarplågan med Emil Berg “Du swipa höger”, som handlar om 

dejtingappen Tinder. De senaste åren har nätdejting ökat explosionsartat och det har aldrig 

varit enklare att dejta på nätet och hitta en potentiell livspartner (Gatter & Hodkinson, 2016). 

Utbudet för singlar att hitta kärleken på nätet är stort då det finns dejtingsidor för olika sorters 

människor. Det finns dejtingsidor för de som har en viss inkomst, för ensamstående föräldrar, 

för pensionärer och många fler.  

 

År 2016 genomförde Sifo en undersökning om svenskars uppfattning och inställning till olika 

dejtingappar. Den slutsats som Sifo kom fram till var att allt fler använder dejtingappar och 

att en tredjedel av befolkningen mellan åldern 15-34 år någon gång har använt dejtingappen 

Tinder (Sifo, 2016). Bland yngre svenskar är dejtingappar såsom Happy Pancake och Badoo 

fortfarande de mest populära (Ibid). Sifo (2016) undersökte även hur användandet av appen 

ser ut för män respektive kvinnor och det resultat som framkom är att mestadels unga kvinnor 

använder sig av appen Tinder, medan bland yngre män är det dejtingappen Badoo som är 

mest populär.  

 

Sifo gjorde nyligen en undersökning som visar att ungefär vart fjärde förhållande, cirka 23% 

inleder sitt förhållande via nätet (Sifo, 2016). Att hitta kärleken på nätet är lika vanligt som 

att hitta kärleken via gemensamma vänner (GoTinder, 2017). 

 

Vi har valt att skriva om Tinder för att vi tycker det är ett intressant, aktuellt fenomen som vi 

skulle vilja studera och analysera. Vår ambition har varit att bidra med berikande kunskap för 

existerande och vidare forskning. Värt att poängtera är att denna uppsats skrivits ur ett 

västerländskt perspektiv och de resultat och analyser som presenteras har sina begränsningar. 

Det som sägs i uppsatsen går därför inte att generalisera.  
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Bakgrund  
 

                                    It´s a match!               
 

För att skapa en större förståelse för vår uppsats kommer en presentation av dejtingappen 

Tinder och hur den används.  

 

Tinder är en dejtingapp som lanserades år 2012 och, som till skillnad från många andra 

dejtingappar och sidor, endast innehåller ytterst lite information om användaren. Användaren 

kan beskriva sig själv med max 500 ord och förhoppningsvis, hitta någon som finner ens text 

och bild intressant nog för att blir nyfiken. När individen registrerar sig på appen ombeds 

man inte, till skillnad från flera andra dejtingappar och sidor, att beskriva egenskaper man 

besitter, vad man söker för slags relation, eller skriva långa presentationer om sig själv. På 

Tinder beskriver man sig själv kort och koncist.  

 

Tinder är en gratisapp du kan ladda ner på antingen telefonen eller din surfplatta. En 

användares profil består av max sex bilder, namn, ålder, och eventuellt en kort text. Texten 

brukar vara betydligt kortare än 500 ord och oftast humoristisk i sitt slag. När du skapar en 

Tinder-profil sammankopplas den med din Facebook-profil och du kan då se gemensamma 

vänner och om du vill kan du även sammankoppla din Tinder med din Instagram. Du kan 

även ställa in geografiskt område, ålder på personerna som visas för dig och om du vill ha 

upp killar, tjejer eller båda könen i ditt flöde. Med ett så kallat “svep” eller “swipe” på 

telefonen kan du svepa höger om du är intresserad av personen och svepa vänster om du inte 

är. Du kan endast börja prata med en person om båda har svept “ja”. 

 

Enligt Tinders egen statistik har de i dagsläget användare i 196 länder och sedan appen 

skapades år 2012 har 10 miljarder matchningar fullbordats (GoTinder, 2018). I Sverige sker 

40 miljoner swipes om dagen och är därmed det femtonde mest Tindersvepande landet (Ibid).  

 

Enligt Tinders hemsida sker 1,4 miljarder svep per dag, varav 26 miljoner av alla dessa svep 

leder till en så kallad “matchning”, det vill säga, att båda personerna svept “ja” på varandra 

(GoTinder, 2017).  

 



 

 7 

Tinder har sedan dess uppkomst skapat en ny vokabulär. Att “tindra” till exempel, innebär att 

man är aktiv på appen och letar efter personer att svepa ja på.  
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Syfte och frågeställning  
 

Syftet med med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas användande av dejtingappen Tinder. 

Uppsatsen inriktar sig på teorier om konsumtionsbeteende och kommer undersöka om detta 

kan tillämpas på dejtingappen Tinder.  

 

För att kunna besvara syftet har två frågeställningar utformats;   

1. Hur använder unga vuxna Tinder?  

2. Återspeglar Tinder vår tids konsumtionssamhälle?  
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Tidigare forskning 
  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. För att få en överblick av tidigare forskning om 

nätdejting och användandet av dejtingappen Tinder har sökmetoden “Lubsearch” använts. 

Där söktes uppsatser som var “peer reviewed”. Ord som söktes på för att få relevanta träffar 

var exempelvis “love”, “online dating”, “romance” och “tinderdejting”.  Relevanta 

resultatet som framkom presenteras nedan.  

  

Författarna Sumter et al (2016) presenterar i sin undersökning  “Love me Tinder: Untangling 

emerging adults’ motivations for using the dating application Tinder” motiv till varför vuxna 

väljer att använda sig av dejtingappen Tinder. De vanligaste motiven för användande av 

dejtingappen kan vara sökande efter kärlek, lösa sexuella förbindelser, enkel kommunikation 

eller spänning. Kärlek och sex är de vanligaste anledningarna till användande av Tinder, men 

författarna kom fram till att hoppet om att hitta kärleken var större än att ingå i kortvariga 

lösa sexuella förbindelser. Andra motiv till att använda sig av Tinder kunde vara att individer 

såg det som ett bra sätt att träffa nya personer och skapa nya kontakter (De Caluwé & 

Timmermans, 2016). Chan (2017) undersökte precis som De Caluwé & Timmermans (2016), 

vilka personer som är mest troliga att utforska dejtingvärlden genom den digitala världen. 

Extroverta personer använder sig av digital dejting i större utsträckning jämfört med 

introverta. Orsaken till att fler extroverta personer använder sig av dejtingappar kan enligt 

författarna bero på att de extroverta ser sociala kontakter och dejting som en kul erfarenhet. 

Författarna poängterar att egenskaper som speglar en extrovert person är; utåtriktad, gillar 

sociala sammanhang, gillar att träffa nya människor och tar gärna mycket plats. De Caluwé & 

Timmermans (2016) spekulerade om att de introverta personerna mer ser det som en 

utmaning att bege sig ut i dejtingvärlden och ser det inte i samma utsträckning som en kul 

erfarenhet. Egenskaper som karaktäriserar en introvert person, menar författarna, kan vara att 

personen är blyg, inte gillar stora folkmassor och trivs gärna med att umgås för sig själv 

(Ibid).  

  

Lawson & Leck (2016) undersökte även de motiven till dejting via den digitala världen. De 

observerade och intervjuade användare av dejtingappar för att förstå vilka motiv som ligger 

bakom användandet av samtliga appar. Intervjupersonerna menade att de använder appen för 

de anser sig ha större kontroll över sitt eget dejtingliv och att det finns större kontroll i hur 
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varje personer väljer att framställa sig. De personer Lawson & Leck intervjuade menade att 

det är enklare på nätet att välja hur man vill vinkla sig själv, vilket samtliga intervjupersoner 

menar är svårare i verkliga livet. Vissa medlemmar påpekade även att de upplevde en 

spänning av att dejta på nätet. Lawson & Leck (2016) upptäckte att flertalet intervjupersoner 

upplevde en besvikelse när de sedan träffade sin “match” i verkliga livet. Lawson och Leck 

(2016) spekulerade i varför det ofta leder till besvikelse vid en träff i fysisk form. Författarna 

menade att det finns svårigheter i att framställa sitt “internet-jag” som identiskt med den 

person man är i verkliga livet. Intervjupersonerna menade att när de träffar personen i 

verkliga livet är det ofta en avskalad och förenklad person, vilket kan leda till besvikelse och 

att lust till vidare kontakt inte uppstår. (Ibid) 

  

En liknande studie gjordes av Janelle Ward (2017) där hon försökte förstå motiven till varför 

ungdomar använder sig av online-dejting och dejtingappar såsom Tinder. Ward kom fram till 

att ungdomars motiv till användande av appen kan bero på faktorer såsom relations-sökande 

men även för att ge sig själv en ego-boost. Intervjupersonerna menade att när de väljer bilder 

till sin profilbild samt skriver en text om sig själv, försöker de beskriva sig själva som 

autentiska och som en idealbild av sig själva och vem de vill vara. Ward (2017) kom fram till 

att individer försöker framställa sig på ett visst sätt för att locka fram rätt person, det vill säga, 

en person de hoppas känna en attraktionskraft till. I Wards intervju-studie beskrev en person 

Tinder som ytlig och att det är när man insett det som appen blir rolig. Andra personer 

berättade att de använde Tinder som ett sätt att komma över ett uppbrott och då snabbt hitta 

en ny partner. En person berättade att hen hade skapat en Tinderprofil med syfte att få ego-

boost och för underhållning, men att syftet förändrades över tid och då istället hoppades hitta 

kärleken. Tvärtom förekom också; att någon först letat efter kärlek på appen, men att syftet 

sedermera blev underhållning. Vandeweerda et al (2016) gjorde en nationell undersökning i 

Florida med kvinnor som var 50 år och äldre, om deras positiva och negativa upplevelser av 

att nätdejta. Samtliga kvinnor framhöll att fördelar med nätdejting exempelvis var; nya 

bekantskaper såväl som romantiska relationer, men även att de var i kontroll över sitt 

dejtande. Kvinnorna menade att genom att sitta i lugn och ro på nätet kan de välja vilka män 

och/eller kvinnor de vill träffa, samt ha möjligheten att välja vem de inte vill träffa.  

Kvinnorna var ense om att Tinder bidrar till att de på ett avslappnat sätt kan studera personen 

som de ser framför sig på skärmen, med hjälp av presenterade intressen, bilder och profiltext. 

Att dejta på nätet har även sina nackdelar menade kvinnorna. Negativa aspekter kunde vara 

risken att bli utsatt för lögner, inte hitta rätt person eller oväntade seuxella inviter. (Ibid). 
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I en studie genomförd av forskarna Orosz et al (2016) undersöktes motiven till användandet 

av Tinder. Författarna genomförde undersökningen genom att skicka ut frågeformulär till 

samtliga deltagare där de fick svara på orsaken till varför de använder Tinder. Resultatet som 

framkom var att många använder Tinder då det blir beroendeframkallande då användaren får 

snabb bekräftelse, främst för deras utseende eftersom man får svepa ja eller nej på en profil. 

Ju mer tid en användare spenderar på Tinder, desto mer bekräftelse och därmed mer 

beroendeframkallande. En “match” på Tinder kan öka en individs självkänsla och det var ett 

ett starkt motiv för att använda sig av appen (Orosz et al, 2016).  

 

Samtliga artiklar presenterar motiv till varför individer använder sig av dejtingappar. Orsaker 

till att individer är ute på dejtingappar beror på sökande efter kärlek, långa eller korta sexuella 

förbindelser, samt få kontroll över sitt dejtingliv. Författarna kom även fram till att individen 

söker spänning såväl som bekräftelse. Det De Caluwé & Timmermans (2016) och Chan 

(2017) kom fram till som skiljde sig från övriga författare var att det är en skillnad gällande 

vilka som använder sig av dejtingappar. Extroverta personer är mer benägna att använda sig 

av dejtingappar än introverta.  
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Teori 
 

 I detta kapitel presenteras de teorier som valts ut som teoretiskt ramverk för uppsatsen.  

De teoretiska utgångspunkterna bygger på texter av sociologerna Zygmunt Bauman, Ulrich 

Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim, samt Eva Illouz. Bauman används då han skrivit om 

konsumtion och konsumtionssamhället. Beck & Beck-Gernsheim behandlar vår samtids 

komplexa värld såsom behov och tillfredsställelse. Illouz teori handlar om hur individens 

känslor och relationer påverkas i förhållande till varandra och hur individer kan ses som 

produkter.  

  

Ett centralt begrepp som används i uppsatsen är konsumtion. Att leva i ett 

konsumtionssamhälle handlar om att ständigt känna suget efter något nytt och att ständigt 

vilja ha mer (Bauman, 2008). Individen lever i ett samhälle där den vill konsumera, men 

varan individen konsumerar ger inte tillfredställelse under en längre tid. Detta gör att 

individen ständigt söker ny tillfredsställelse (Ibid). Resultatet av att leva i ett 

konsumtionssamhälle är att det ständigt finns möjlighet för individen att producera nya 

relationer. Relationer konsumeras effektivt och mötena blir ofta kortvariga (Bauman, 2008). 

“/.../ Band och förhållanden idag betraktas som något att konsumera, inte producera och att 

de underkastas samma bedömningskriterier som alla andra konsumtionsartiklar” (Bauman, 

2002: 191). Individen vaggas in i tron att den blir lyckligare av att konsumera (Bauman, 

2008). Bauman (2008) menar dock att det inte finns forskning som bekräftar att individen 

känner sig lyckligare ju mer individen konsumerar. Individen har däremot en inre drivkraft att 

vilja bli sedd, älskad och eftertraktad; att få känna samhörighet. För att individen ska känna 

detta menar Bauman (2008) att konsumtion är en väsentlig byggsten.  

 

“Samhället har har gått ifrån ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle där 

individen fokuserar mer på sig själv än andra” (Bauman, 2008). 

 

“Konsumismen blir ett resultat av socialt arrangemang då man omvandlar vardagliga, 

mänskliga begär och behov till den viktigaste drivkraften där den individuella förmågan att 

behöva, begära och längta måste skiljas från individerna och återvinnas i en yttre kraft som 

sätter konsumtionssamhället i rörelse” (Bauman, 2008:36) 
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va, begära och längta 

Resultatet av att leva i ett konsumtionssamhälle leder till att individen blir en produkt. 

(Bauman, 2008) Bauman (2008) hävdar att det skapar konkurrens med andra produkter, det 

vill säga individer, då individen blir utbytbar mot någonting annat, någonting bättre. På grund 

av den rådande konsumtionen i samhället, likväl som i dejtingvärlden, är individen väl 

medveten om att att den närsom kan bli utbytt mot en annan produkt som passar bättre in på 

vad individen söker (Bauman, 2008). Bauman (2008) belyser att relationen till en partner i ett 

förhållande idag handlar om att få tillfredsställelse av en “bruksfärdig produkt”, och om 

partnern inte motsvarar de förväntningar eller om tillfredsställelsen bleknar, finns det ingen 

mening med att hålla kvar vid “produkten”. Då söker individen istället efter en ny och bättre 

produkt. (Ibid) 

 

“Det finns andra sätt att hitta tillfredsställelse, recept för mänsklig lycka, njutning, värdigt, 

meningsfullt, glädjande liv än ökad konsumtion som ökar produktionen” (Bauman, 2008).  

 

Bauman, Illouz och Beck & Beck-Gernsheim tar alla upp begreppet individualisering. De 

menar att individen lever i en värld som blivit alltmer individualiserad (Beck & Beck-

Gernsheim, 1995). Individualisering handlar om att förvandla den mänskliga identiteten från 

något givet till en uppgift - aktörerna har ansvar för att utföra denna uppgift och deras 

utförande får konsekvenser (Bauman, 2002). Den individualiserade individen upplever 

maktlöshet, då friheten som individen känner endast är en utopi. Individen blir utlämnad till 

att ta eget ansvar för sitt liv och exempelvis hitta kärleken. Individen måste idag  

marknadsföra sig själv för att hitta kärleken (Ibid). Individen är idag mer individualistisk, 

samtidigt som jakten på kärlek är större än någonsin (Beck & Beck-Gernsheim, 1995). 

Samhället har utvecklats till ett samhälle där individen idag ställer sig frågor som “vem är 

jag?” och “vart ska jag?”. Vår samtids fokus handlar inte om att hitta en partner för att skapa 

en familj och gemensamt försörja och ta hand om den; istället förväntas vi “hitta oss själva” 

och göra karriär, för att i andra hand fokusera på kärlek (Beck & Beck-Gernsheim, 1995).  

“Unga människors förväntningar har ökat snabbare än deras faktiska livsmöjligheter. 

Människors levnadsvillkor har markant förbättrats, men människors förväntningar utvecklats 

ännu snabbare. Resultatet blir paradoxalt eftersom upplevelsen av brist ökar, trots att de 

faktiska levnadsvillkoren har förbättrats” (Bauman, 2008) 
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Eva Illouz (2007) skriver om att individer omvandlas från materiella till emotionella ting. 

Individen söker inte dejting eller kärlek för att få de materiella behoven uppfyllda, som 

krävdes förr i tiden, utan istället söker individen efter att få sina emotionella behov uppfyllda 

(Beck & Beck-Gernsheim, 1995). Illouz (2007) menar att sedan kvinnor började utbilda sig 

och fick möjligheten att bli självförsörjande har samhället gått från ett materiellt till ett mer 

emotionellt samhälle.  

 

Bauman och Illouz har samma utgångspunkt: de ser individer som konsumenter, produkter 

och varor. Uppsatsen handlar om Tinder, samt hur intervjupersonerna använder sig av appen 

ur ett konsumtionsperspektiv, vilket gör Bauman och Illouz teorier lämpliga. Som 

komplement till dessa teorier valdes ett annat av Baumans begrepp - individualisering. 

Individualisering används då det hjälper till att förstå dagens konsumtionssamhälle och om 

det är så att individen ser andra individer som varor och produkter, vilket kan leda till att 

individen blir mer individualiserad.  

 

Begreppet konsumtion kommer vara till hjälp då dejting på Tinder ses som en ständig 

konsumtion genom att “swipea” ja eller nej.  Uppsatsen ämnar att undersöka om 

intervjupersonerna finner det lättare att exempelvis tacka nej till en Tinder-dejt, utan något 

större ansvar eller om det är lätt att inte ens dyka upp på dejten, utan att säga något i förväg. 

Uppsatsen undersöker likväl vilka känslor Tinder genererar. Begreppet konsumtion är till 

hjälp för att förstå intervjupersonernas användande av Tinder och hur intervjupersonernas 

konsumtion av dejting ser ut. Ser intervjupersonerna de andra medlemmarna på Tinder som 

produkter som kan fungera långsiktigt eller som en produkt som ständigt är utbytbar, mot 

någonting annat, någonting bättre? 

 

“Till skillnad från “riktiga relationer” är “virutuella relationer” lätt att komma in och lätt 

att lämna. De ser smarta och rena ut, känns lätta att använda, jämfört med de tunga, 

långsamma, röriga sakerna” (Bauman, 2008:131).  
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Metod och genomförande 

Val av metod  
För att uppnå syftet med uppsatsen, samt kunna analysera och tolka ämnet som valts att 

skriva om, användes kvalitativ metod; semi-strukturerade intervjuer. Steinar Kvale (1997) 

menar att forskningsmetod är ingenting man väljer själv, utan det avgörs baserat på det ämne 

som tänkts undersökas. Kvale belyser att syftet med kvalitativ forskning är att få kunskap om 

ett fenomen, handling eller skeende (Ibid). Kvalitativ metod som metodval ansågs bättre än 

att exempelvis genomföra kvantitativ metod, exempelvis; enkätutskick. Uppsatsen belyser 

ungas användande av Tinder. För att få fram hur användandet ser ut, varför unga vuxna 

använder appen och vad ungas vuxnas tankar om appen är, lämpar det sig bättre att intervjua, 

för på så sätt kunna skapa en djupare förståelse om ämnet. Kvantitativ metod hade inte skapat 

en djupare förståelse för unga vuxnas användande av appen och inte heller gett samma typ av 

svar som intervjuer ger. Steinar Kvale (1997)  menar att intervjuer ger en mångsidig bild av 

intervjupersonernas syn och upplevelser av ämnet som ska studeras.  

 

När intervjuerna skulle genomföras användes Steinar Kvales intervjumetod som han själv 

kallar för den analytiska processen. Denna process delas in i fem olika faser (Rennstam & 

Wästerfors, 2015);  

(1) Den intervjuade beskriver sin(a) syn/erfarenheter av ämnet 

(2) Den intervjuade får berätta sin syn på ämnet utan att bli avbruten  

(3) Materialet analyseras och tolkas utifrån det intervjupersonerna säger under intervju. 

Genom att ställa följdfrågor får intervjupersonen dementera, bekräfta eller klargöra 

vad hen menar, så rätt information uppfattats.  

(4) Efter att intervjuerna genomförts så transkriberas samtliga intervjuer, för att sedan 

analyseras och därefter påbörja arbetet genom att reducera, tematisera och sortera 

materialet.  

(5) Efter detta görs nya intervjuer för att förbättra intervjun utifrån de misstag och fel som 

gjorts på föregående intervju. Målet är att genomföra en bättre intervju för varje 

intervju som genomförs.  
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Urval  
Att få kontakt med personer som var villiga att ställa upp i studien och bli intervjuade var 

enkelt och tog inte lång tid. Författarna till denna uppsats hade kontakter som var lämpliga 

för att delta i studien. Många av våra bekanta använder sig av appen och var nyfikna på att 

ställa upp. Totalt genomfördes sex intervjuer. Det urval som användes blev 

bekvämlighetsurval. Martyn Denscombe (2014) menar att detta urval är lämpligt att använda 

när tiden för uppsatsskrivandet är under en kort period. Intervjuerna var tvungna att ske 

omgående och därför lämpade sig detta urval. Att använda sig av bekvämlighetsurval har 

både sina för- och nackdelar. Denscombe (2014) menar att fördelar med att känna 

intervjupersonerna sedan tidigare kan vara att intervjupersonerna finner det lättare att vara 

personliga och ärliga samt att stämningen kan bli mer avslappnad. Martyn Denscombe 

poängterar även att intervjupersonerna kan finna det enklare att resonera och att utveckla sina 

tankar om ämnet vid detta urval. Nackdelar som Denscombe (2014) för fram är att 

intervjupersoner kan uppleva att det blir för privat att dela med sig av sina tankar när de 

känner den som intervjuar och därför kanske inte ger helt ärliga svar. Om svaren inte är helt 

sanningsenliga leder det till missvisande analyser och eventuellt till otydliga och outvecklade 

formuleringar. Denscombe (Ibid) menar att om en person intervjuar en bekant kan man anta 

att den som intervjuar har bakomliggande kunskap om intervjupersonen som inte tas upp i 

intervjun, och att resultatet därför inte blir detsamma som om man intervjuat en utomstående. 

Det finns en medvetenhet att svaren hade kunnat se annorlunda ut om intervjupersonerna 

hade varit några vi inte känt sedan tidigare och detta var något som togs med i beräkningen 

när intervjuerna genomfördes, såväl som i analysen. Det är svårt att veta om 

intervjupersonerna gav sanningsenliga svar, men vi uppfattade svaren som ärliga av 

intervjupersonerna och att de gav väl genomtänkta svar på de frågor som ställdes. 

 

Etiska principer  
Innan intervjuerna tog form informerades intervjupersonerna om de etiska principerna, vilka 

presenterades och intervjupersonerna fick information om hur både de och vi som intervjuade 

skulle förhålla oss till principerna. Intervjupersonerna fick informationen om att de när som 

helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien. Intervjupersonerna informerades även 

om att de är anonyma och att det endast är vi och vår handledare som kommer att veta vilken 

information som vilken person delger. Det skickades även ut samtyckesblankett (se bilaga 2) 
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där det återigen poängteras att deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde hoppa 

av intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). De etiska principerna följs inte enbart under 

intervjuerna utan under hela uppsatsskrivandet. Intervjupersonerna fick informationen att 

deras namn skulle förbli hemliga och att de skulle tilldelas varsitt alias, samt att de citat som 

är med i studien har korrigerats språkmässigt. Monica Dalèn (2008) menar att det är bra att 

ändra citaten språkmässigt, dels för att citaten ska bli lättare att läsa för läsaren men även för 

att inte riskera att avslöja anonymiteten på deltagarna.  

 

Genomförande av intervjuer  
Samtliga intervjuer som genomfördes tog cirka en halv till en timme och genomfördes 

antingen via telefon, skype eller i fysisk form. Intervjupersonerna fick välja vilken tid som 

passade, men gavs alternativ på dagar eftersom intervjuerna behövde bli färdiga inom en viss 

tid. Det finns skillnader med de olika intervju-formerna. Vid intervjuer i fysisk form kan 

gester och mimik utläsas och det som sägs kan därför tolkas på ett annat sätt än när intervjuer 

sker via telefon eller skype. När intervjuer görs via telefon och skype blir det svårare att 

utläsa exakt vad personen menar, då mimik och gester suddas ut och det enda som går att 

fokusera på är rösten. Intervjupersonerna kan uppleva det som lättare när intervjuaren inte ser 

dem, vilket eventuellt skulle kunna ge mer personliga och uttömmande svar. Det som å andra 

sidan kan ske är att intervjupersonerna upplever det svårare att framföra sina tankar och 

åsikter eftersom den som intervjuar inte kan se deras mimik och gester i samband med 

svaren. Detta är något som tagits i åtanke när intervjupersonernas svar analyserats och 

tolkats.  

 

När intervjuerna förbereddes utgick arbetet från Agneta Fransséns (2005) metod-

rekommendation, det vill säga; visa intresse för intervjupersonerna och deras berättelser. 

Genom att visa intresse skapar detta förhoppningsvis en förtroendefull relation och 

intervjupersonerna känner att de kan dela med sig av sin information och erfarenheter, men 

även för att kunna ha en avslappnad intervju som känns trygg och bekväm. Ambitionen med 

att följa Agneta Fransséns metod-rekommendation var att intervjuerna skulle likna ett samtal 

mellan två kompisar, snarare än att intervjupersonerna skulle känna sig förhörda. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades sedan.  
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Intervjuerna var, som tidigare nämnt, semistrukturerade och för att på ett enkelt och naturligt 

sätt skapa ett samtal, användes öppna frågor. Orsaken till att just denna typ av frågor 

användes var för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att berätta om sina erfarenheter 

utan att känna sig begränsade i sina svar. Howard S. Becker menar att genom att skapa öppna 

frågor begränsar det inte intervjupersoner till att ge de svar som de tror att intervjuaren vill 

höra (Becker, 1998, 2008). Intervjuguiden användes för att kunna vägleda intervjupersonerna 

genom intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes med endast en intervjuare. Anledningen 

till att intervjuerna genomfördes enskilt var dels för att effektivisera och få mer material på 

den tid som fanns, men även för att förhoppningsvis genomföra bättre intervjuer. Vissa 

intervjuer genomfördes via skype och telefon och där ansågs det vara ett störningsmoment, 

snarare än ett hjälpmedel om båda skulle sitta och ställa frågor. Hade båda suttit med och 

intervjuat hade det exempelvis kunnat bli mer otydligt om vem som sa vad. Intervjuerna 

skulle inte fått samma kvalité om båda suttit med under intervjuerna, då det hade kunnat ge 

känslan av ett förhör, snarare än en vanlig intervjusituation. Att enbart vara en intervjuare har 

också nackdelar. Nackdelen med att enbart vara en som intervjuar är att viktig information 

kan gå förlorad. Om två intervjuar kan den ena personen ställa följdfrågor som den andra 

eventuellt glömmer bort att fråga. Trots att enskilda intervjuer har sina nackdelar, föll ändå 

valet på att genomföra intervjuerna enskilt då fördelarna vägde upp nackdelarna.  

 

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades de och sedan möttes vi upp och 

diskuterade vad som framkommit under intervjuerna. Därefter började sorterandet av 

materialet.  

 

Medan analysen i kapitlet på Resultat och Analys jobbades fram, hittades information från 

det insamlade materialet som ansågs kunna vara relevant i analysen som inte behandlats i 

teoriavsnittet. Passade teorier valdes ut som kunde analyseras i kategorin Emotioner och 

emotionella behov. En komplettering skedde även med teorin om individualisering som 

ansågs som nödvändigt utifrån det insamlade materialet. 
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Sortering av materialet  
Sorteringen av materialet har varit en långdragen process. När materialet ansetts vara 

färdigsorterat har nya, intressanta spår hittats och då har sorteringen av insamlade materialet 

fortsatt bearbetas. Jens Rennstam och David Wästerfors (2015) hävdar genom att sortera 

materialet noga blir processen av analysen lättare och snabbare och det blir även enklare att 

finna de intressanta bitarna. De kategorier som hittades var; konsumtion, produkter/varor, 

individualisering samt tillfredsställelse. Efter en första kategorisering hittades en till kategori 

som ansågs passande till materialet, som då lades till. Den kategorin var Emotioner och 

emotionell bekräftelse, då vi ansåg att olika typer av emotioner på Tinder var intressanta att 

ha med i en analys, inte bara de positiva emotionerna och dess tillfredsställelse.   

 

Sorteringen av materialet påbörjades genom att den insamlade informationen delades upp 

efter innehåll. Sorterandet av materialet delades upp utifrån syftet med studien och utifrån de 

frågeställningar som skulle besvaras. Materialet delades upp i olika kategorier för att kunna 

göra analysdelen mer överskådlig. Under sorterandet framkom det återkommande tankar och 

mönster från intervjupersonerna och dessa tankar och funderingar granskades och 

analyserades för att sedan presenteras i Resultat och analys.  

 

Vi la ner mycket tid på att diskutera och analysera materialet och genom detta arbete blev det 

lättare att se mönster och få materialet mer begripligt. När intervjuerna genomfördes fanns en 

bakomliggande tanke på hur uppsatsen skulle ta form och på grund av detta blev det enklare 

att komma på lämpliga kategorier som kunde användas. När uppsatsen påbörjades fanns 

teorier om konsumtion som utgångspunkt, men under tiden som analysen skrevs hittades nya 

spår, vilket gjorde att fler delar lades till i teori- och tidigare forskning. Fler lämpliga artiklar 

om användandet av Tinder lades till. Under uppsatsens gång hittades även fler begrepp av 

Bauman som ansågs relevanta att ha med i analysen som därmed lades till i teoriavsnittet.  
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Resultat och analys  
 

I detta kapitel presenteras resultat och analys. Anledningen till att resultat och analys vävts 

samman är för att göra det lättläst för läsaren, men även för att vi ansåg det var ett passande 

sätt att presentera denna typ av studie på. Resultatet som presenteras innehåller våra 

tolkningar och analyser och kommer presenteras i relation till de teoretiska perspektiv vi 

redogjort för. Resultatet kommer presenteras i kategorier utifrån det insamlade materialet, 

med avsikt att besvara syftet, samt frågeställningarna.  

 

 

6.1 Konsumtion  
Samhället har under de senaste decennierna allt mer blivit ett konsumtionssamhälle. 

Individen konsumerar fler resor, mer mat och fler produkter/varor. Individen i samhället 

konsumerar allt mer på grund av begär och inte av behov. Ett resultat av att befinna sig i ett 

konsumtionssamhälle är att individen känner en strävan efter att identifiera sig med hur den 

ser ut, samt tänker mer noggrant på vilka produkter och varor den köper och hur detta 

representerar den som individ. (Europeiska miljöbyrån, 2016).  

 

Konsumtion är ett brett begrepp och för att göra det tydligt för läsaren har vi delat upp 

konsumtion i två olika kategorier, nämligen: konsumtion och produkter/varor.  

 

Att leva i ett konsumtionssamhälle påverkar individen på flera plan. Frågor ställdes till 

intervjupersonerna för att försöka förstå hur vår tids konsumtionssamhälle speglas på 

dejtingappen Tinder.  

 

Under samtliga intervjuer ställdes frågor till intervjupersonerna om de pratar med fler än en 

person på Tinder samtidigt. Flera av intervjupersonerna svarade att de gjorde det.  

 

“ Ja, jag pratar absolut med fler än en person på Tinder samtidigt. Det är kul.” - Josefina   

 

“Ja, jag har oftast flera konversationer med flera personer samtidigt. Det kanske låter fult men jag tror 

absolut inte att jag är ensam om att ha det så. Jag tror nästan alla pratar med flera personer samtidigt.” 

- Molly  
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Intervjupersonerna fick som följdfråga besvara varför de pratar med mer än en person 

samtidigt på Tinder. 

 

“Jag tror jag pratar med flera personer samtidigt för man upplever inte personen som verklig, nästan 

som att han inte finns på riktigt. När det känns som att han inte finns på riktigt, då är det enklare att 

prata med flera personer samtidigt. Eftersom det nästan känns som en illusion” - Molly  

 

 

En annan fråga som togs upp under intervjuerna var om intervjupersonerna brukar tröttna på 

att prata med en viss person på Tinder, och om de snabbt börjar skriva med någon ny då. 

Samtliga intervjupersoner menade att de oftast brukar börjar prata med en ny “match” då.  

 

“ Jag tröttnar snabbt på Tinder konversationer. Jag tröttnar snabbt och dömer nog snabbare än vad jag 

gör i verkliga livet. Det gör jag nog eftersom jag bara går på hur han skriver. Jag kan inte se hans 

rörelser, sättet han går på, dialekten eller något annat. Han har inte samma space som han hade fått i 

verkliga livet. Så då börjar jag nog prata med någon ny om jag tröttnar. Efter 5 minuter har jag en ny 

konversation.” - Anna  

 
Intervjupersonerna har i citaten ovan poängterat att de pratar med flera personer samtidigt. 

Orsaken till att intervjupersonerna känner att de lättare kan prata med flera personer samtidigt 

på Tinder kan bero på att individerna som intervjupersonerna pratar med på Tinder snarare 

känns som en illusion än verkliga. Annas citat visar att hon snabbt tröttnar på en konversation 

hon har på Tinder och kan då snabbt påbörja en ny konversation. Detta beteende, att föra flera 

konversationer samtidigt, att snabbt tröttna och vilja ha nytt, är någonting Bauman (2008) tar 

upp. Bauman (2008) menar att individen i dagens samhälle känner ett behov av att 

konsumera samt känna viljan att ha något nytt, för att ständigt känna tillfredsställelse. Vi 

skulle kunna förstå Anna, liksom Molly och Josefinas beteende om att tröttna på 

matchningar, som att konversationerna inte ger en långvarig tillfredsställelse och att de därför 

påbörjar ett nytt samtal med en ny person på appen, i sökandet efter ny tillfredsställelse.  

 

Tinder blir som en butik där användarna är varorna som finns tillgängliga att analyseras och 

konsumeras av andra användare, samtidigt som de också är konsumenter.  Utbudet på Tinder 

är stort och det finns alltid någon ny att prata med. Detta ger upphov till många eventuella 

partners, vilket ger användarna möjligheten att, i likhet med materiella ting,  snabbt 
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konsumera en person i jakten på nästa vara att konsumera för att tillfredsställa sina behov. 

”Konsumtionssamhället” står med andra ord för det slags samhälle som gynnar, uppmuntrar 

eller förstärker valet av en konsumistisk livsstil och livsstrategi…” skriver Bauman 

(2008:63).  

 

6.1.2 Produkter/varor  
Resultatet av att leva i ett konsumtionssamhälle leder till att det är enklare att byta varor och 

produkter. Det är enkelt att köpa nytt, såsom att köpa en ny telefon eller ett par nya jeans. Att 

enkelt byta ut eller uppgradera en vara leder till att människan kan vara mer kräsen med en 

vara/produkt, då individen vet att det lätt går att byta mot någonting annat. Produkter och 

varor kan ses som exempelvis en ny dator, men det kan även liknas med människor och hur 

individen ser på andra individer i samhället.  

 

Då dejtingvärlden expanderat de senaste åren och det finns många alternativ på dejtingsidor 

leder det till att individen kan vara mer kräsen med vem den pratar med och spenderar tid på. 

Vi ville förstå hur individer ser på andra individer på dejtingappen Tinder och ställde frågor 

för att undersöka detta närmare.  

 

Intervjupersonerna fick frågan om varför de använder Tinder och intervjupersonerna angav 

olika anledningar till varför de är inne på appen. 

 
“Jag använder nog “Tinder” mer som tidsfördriv, men även för att det är kul att träffa nya människor 

eller se vad det finns för lustiga människor som man kan skratta lite åt. Kanske elakt, men sant” - 

Josefina  

 

“Jag använder appen mest för att det är kul, för skojs skull för att kolla på människor” - Karin  

 
Svaren ovan indikerar att Karin och Josefina använder appen för att det är kul och som ett 

tidsfördriv. Genom att använda appen som tidsfördriv och då “swipea” förbi många 

användare kan konsekvensen bli att Karin och Josefina ser användarna av appen som 

produkter, snarare än individer (Illouz, 2007). Om Karin och Josefina börjar se användarna 

som produkter kan konsekvensen bli att de aldrig kommer känna tillfredsställelse och det kan 

därför skapa en inre rastlöshet hos samtliga individer. Illouz (2007) menar att när individen 
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blir en produkt blir det konkurrens med andra produkter och plötsligt är individen utbyte mot 

någonting annat, något som kan eventuellt vara bättre.  

 

Vissa av intervjupersonerna gav andra svar på syftet med deras användande av appen.  

 

“Det har ju varierat jättemycket, men just nu så vore det trevligt att hitta någon..den rätta, eller stadga 

sig med någon. Men jag avfärdar dock inte chansen för att det bara skulle bli ett one-night-stand av 

det. Men mitt mål är ett seriöst förhållande” - Kim		
	

Det Kim säger skulle kunna visa att användarna ses som en produkt som har ett visst syfte, i 

detta fall att bli något seriöst, men som visar även att om det “bara” skulle bli någon Kim har 

en kort sexuell förbindelse med gör det ingenting. Utifrån vem Kim matchar med på Tinder 

blir utfallet olika, beroende på vad båda parter vill få ut av matchningen.  

 

Kims huvudsakliga syfte är att hitta en partner men tillfällig sexuell kontakt utesluts inte. Att 

vi ser olika typer av längre och kortare sexuella relationer kan knytas till Bauman och Illouz 

teorier om att vi individer kan liknas med en vara/produkt. Individen önskar bekräftelse 

genom relationer, men olika länge. Om det handlar om en kortvarig relation, kanske en 

sexuell sådan, blir vår konsumtion av produkten, det vill säga den andra individen, snabbt 

utbytt mot en ny vara. Om det däremot handlar om en längre sexuell relation byts varan inte 

ut lika snabbt, vilket motsäger Baumans (2008) teori om snabb konsumtion av varor.  

 

6.2 Emotioner och emotionell bekräftelse 
Ett växande behov i dagens västerländska samhälle är bekräftelse. Om individen  

får bekräftelse på rätt sätt kan det få individen att tro mer på sig själv och bli en stark och 

självständig individ (Sköld, 2016). Bauman (2008) menar att konsumtionssamhället växt de 

senaste åren och individen söker mer bekräftelse än förr.  

 

Intervjupersonerna fick besvara vilka känslor som genereras när de befinner sig på Tinder. Vi 

ville få en djupare förståelse för vilka känslor appen väcker hos intervjupersonerna och om 

emotionell bekräftelse tas upp under intervjuerna.  
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      “Jag har nog ett behov till viss del att känna mig upptagen och känna att jag har något meddelande 

eller så att svara på” - Josefina  

 

“Nä, mest en kul grej. Tidsfördriv. Sen kanske även bekräftelsebehov och ja, något man går in på när 

man har tråkigt eller känner sig ensam” - Anna  

 

Samtliga matchningar skapar ett bekräftelsebehov på Tinder. Det får intervjupersonerna att 

känna sig upptagna, åtråvärda men skapar även en nyfikenhet och en spänning.  

 

“ Hmm, det är både positiva och negativa känslor. När jag bara pratar med någon är det kul, för jag 

ser de inte som verkliga typ. Det känns som jag pratar med en illusion. Sen när han kanske föreslår att 

vi ska ses då känns det konstigt. Då vill jag inte och får obehag” - Anna  

 

“Hmm, det var en bra fråga. Jag tror att Tinder gör mig glad. Eller glad är kanske fel ord, men det är 

kul att snacka med nytt folk, men samtidigt lite ångestframkallande” - Molly  

 

De känslor våra intervjupersoner får av appen är att de söker och får bekräftelse och 

framkallar glädje, men även ångest och negativa känslor. Anledningen till att individen 

känner ett emotionellt behov och därmed söker sig till Tinder kan tolkas utifrån teorier om att 

individen inte blir lyckligare desto mer den konsumerar (Bauman, 2008). Det är möjligt att 

individen känner sig mindre lycklig desto mer den konsumerar utöver sitt existensbehov, och 

att det är därför som intervjupersonerna upplever att de känner negativa känslor om Tinder-

användandet.  

 

Bauman (2008) tar även upp att individen känner ett behov att förverkliga sig själv och har ett 

grundläggande behov av att känna att man duger. Att ha personer att skriva med på Tinder, 

som kan ge kort eller långvarig bekräftelse, kan vara en bit på vägen av att förverkliga sig 

själv, då individen förses med bekräftelse av olika slag.  

 

6.3 Individualisering  
Samhället är idag mer individualistiskt än förr (Bauman, 2002). Individen har fler val att göra 

än förr. Bauman menar att individen i dagens samhälle kan göra fler val och uttrycka sin åsikt 

fritt, någonting som inte var självklart förr. En fantastisk möjlighet och frihet, men samtidigt 

skapar detta svårigheter i livet, exempelvis kan det skapa ett enormt tryck på unga i 
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samhället. Unga vuxnas förväntningar har ökat snabbare än deras faktiska möjligheter. Ett 

resultat av att leva i ett individualiserat samhälle leder till att unga vuxna behöver mer 

bekräftelse och behöver framhäva sig för att synas. (Bauman, 2008) 

 
Vi ville även undersöka om intervjupersonernas användande av Tinder skulle kunna 
analyseras mot bakgrund av teorier om individualisering.  
 
“Jag skaffade Tinder för en kompis tyckte det var dags för mig att testa och utforska dejtingvärlden i 

cyber format” - Molly  

 

“Jag är inne för bekräftelse och för att känna mig upptagen” - Josefina  

 

“Det är kul att ha appen. Jag har det dels för att andra har den, men även när jag känner mig ensam 

och vill på något sätt känna mig sedd, även om jag vet att man inte riktigt blir sedd på appen” - Anna  

 

Intervjupersonerna visar i citaten ovan olika anledningar till varför de använder appen. Några 

av intervjupersonerna menar att de har appen eftersom “alla andra har den”. Andra 

intervjupersoner hävdar de har appen för att få bekräftelse. Vissa av intervjupersonerna vill 

inte vara singlar utan de vill hitta någon att vara med. Bauman (2008) menar att ju mer 

individualiserad individen är, desto mer bekräftelse behöver individen. Bauman hävdar att ju 

mindre individualiserat ett samhälle är, desto mindre bekräftelse behövs (Bauman, 2008). 

Intervjupersonernas syn på appen och deras behov som behöver tillfredsställas tyder på att vi 

lever i ett kollektivistiskt individualiserat samhälle. Tinder kan kopplas samman till att vi 

lever i ett konsumtionssamhälle, där individen ständigt söker bekräftelse och “swipear” ja och 

nej till andra användare på appen.  

 

“Jag tänker framförallt att jag såklart vill se mitt bästa ut, samtidigt som jag är väldigt mån om att jag 

inte ska se missvisande ut. En av mina värsta mardrömmar är att man går på en dejt där den andra 

personen känner att:  ”okej, det här var inte alls vad jag trodde”, eller “den här personen ser inte alls ut 

som på sin bild... “” -Kim 

Beck & Beck-Gernsheim (1995:5) skriver om konsekvenser av samhällets individualisering; 

“...they have to take over responsibility for themselves, make their own decisions and imperil 

their own lives and loves…” Att vi i dagens individualiserade samhälle behöver 

marknadsföra oss själva med hopp om att finna någon typ av relation kan tänkas vara 

komplicerat. Som Kim sa finns det ett flertal tankar och aspekter som kan uppstå när vi 
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presenterar oss själva, såsom hur andra uppfattar oss och en önskan om att inte visa upp något 

man inte är. Kim menar att hen vill marknadsföra sig själv som sitt bästa jag, utan att riskera 

att göra motparten besviken vid första mötet.  

 

6.4 Tillfredsställelse  
Bauman (2008) menar att behovet av att känna tillfredsställelse är viktigt för individen för att 

fungera och kunna förverkliga sig själv; sina drömmar och sina mål. 

 

“Ja, har oftast flera konversationer samtidigt….”  och “...då jag oftast pratar med flera samtidigt så tar 

det inte lång tid innan jag börjar prata med någon ny.” -Molly 

 

Dessa citat kan tänkas handla om begreppet kortvarig tillfredsställelse i vårt 

konsumtionssamhälle, som Bauman (2008) skriver om, samt Beck och Beck-Gernsheims 

teori om emotionell tillfredsställelse (1995). Molly menade att hon ofta har flera 

konversationer igång samtidigt. Detta skulle kunna vara sökande efter tillfredsställelse; om en 

person ger henne tillfredsställelse för en stund, bidrar en annan person med tillfredsställelse 

när den förra tillfredsställelsen har svalnat och att det fortsätter på det viset. Detta skulle 

kunna vara anledningen till att hon pratar med någon ny snabbt. 

 

“...anledningen till att man är där.. det känns ju lite som till det stora hela, så är det Tinder som har 

maktövertaget i liksom helheten av dejtandet. Vilket gör att man liksom hamnar där, på Tinder, 

oavsett om man vill det eller inte, liksom.. och där är man lite mer maktlös liksom…” -Karin 

 

“Jag personligen hatar dejtingsidor” och “...jag vill inte säga självhatande men lite så känner jag varje 

gång jag går tillbaka till Tinder, för jag vill ju inte vara där egentligen…” -Kim 

 

Anledningen till att personer väljer att använda Tinder fastän de egentligen inte vill det, kan 

tänkas vara för att få sitt behov av tillfredsställelse uppfyllt. Detta är ett behov som samhället 

skapat och som individen följer. Detta i likhet med Baumans teori (2008) om ständigt 

sökande efter tillfredsställelse, vilket kan tänkas framhävas vid användande av Tinder, trots 

ovilja att använda appen.  
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“Jag är inte där för att ligga runt. Men sen behöver jag inte stressa fram liksom, utan jag tycker ändå 

det är kul att träffa lite nytt folk faktiskt” - Charlie  

“Det trevligt att hitta någon.. den rätta, eller stadga sig med någon. Men, det får man ju se, jag vad 

säger man, jag avfärdar dock inte chansen för att det bara skulle bli ett one-night-stand av det.. men 

mitt mål är ett seriöst förhållande” - Kim  

 

Charlie och Kim söker båda en långvarig relation. Denna typ av relation är inte lika snabbt 

utbytbar som tillfälliga relationer. Konsumtionssamhället uppmuntrar individen till kortvariga 

relationer, vilket är någonting som går emot av en önskan om att ha en långvarig. Samtidigt 

kan en relation också handla om en kortvarig tillfredsställelse. Om båda parterna i en relation 

bekräftar varandra och visar uppskattning, kan det tänkas vara en typ av kortvarig 

tillfredsställelse på så sätt att båda parterna i en relation ofta ger sin partner tillfredsställelse. 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga intervjupersoners uppfattning av dejtingappen 

Tinder kan tolkas utifrån de teoretiska ramverk vi tog upp i kapitlet Teori. Intervjupersonerna 

konsumerar många användare på appen; de för exempelvis konversationer med ett flertal 

användare samtidigt. Resultatet av detta kan leda till att de ser andra användare som 

produkter, ett resonemang som Bauman (2002, 2008) för. Intervjupersonerna har ständigt ett 

sug efter mer och mer. Som Beck och Beck-Gernsheim (1995) poängterat; att individen söker 

uppfyllelse av sina emotionella behov, stämmer väl in på intervjupersonernas svar under 

intervjuerna. Illouz (2007) tar upp att individer förvandlas till materiella ting i dagens 

samhälle, något intervjupersonerna beskrivit sker när de använder Tinder.  Resultatet visar att 

majoriteten av intervjupersonerna delar upplevelser och erfarenheter av appen, samt att 

majoriteten har liknande syfte om varför de använder sig av appen; sökande efter 

tillfredsställelse, tidsfördriv och bekräftelse.. Det är endast någon enstaka som skiljer sig från 

mängden och som använder appen för annat bruk än de övriga intervjupersonerna, vilket är 

att söka efter en seriös relation.  

 

Det resultat som framkom av samtliga intervjuer har till stor del stämt överens med 

utgångspunkterna i det teoretiska ramverket. Intervjupersonernas konsumtion av de andra 

användarna på appen kan jämföras med konsumtion av produkter. Intervjupersonerna ser 

eventuellt andra användare av appen som produkter, de tröttnar snabbt på en konversation 
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och påbörjar då en ny med en annan. Detta leder till att intervjupersonerna konsumerar både 

appen och användare snabbt vilket ligger i linje med konsumtionssamhället. Att sitta och 

“swipea” ja och nej på olika användare på appen leder till en tillfredsställelse, om än 

kortvarig. Genom att sitta ensam på appen och leta kärlek; lång- eller kortvarig leder till 

individualisering då det är upp till individen själv att finna kärlek eller bekräftelse.  
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Sammanfattning och avslutande diskussion 
 

Här presenteras den den slutsats vi kommit fram till i relation till syftet och 

frågeställningarna. 

 

i. Hur använder unga vuxna Tinder?  
Samtliga intervjupersoner använder sig av Tinder på grund av flera olika anledningar. 

Majoriteten av intervjupersonerna framhöll att de använder Tinder för att den är en kul grej 

och ser det som tidsfördriv, men även få bekräftelse snabbt. Vissa av intervjupersonerna 

berättade dock att de använder appen i sökandet efter kärlek och ett seriöst förhållande. 

Någon enstaka menade att de testade sin sociala förmåga för att visa för sig själv att det inte 

är så farligt att utsätta sig för situationer som hen vanligtvis inte utsätter sig för. Flera av 

intervjupersonerna menade att de ser de andra användarna på appen mer som en illusion, än 

en “verklig” person och berättade att de brukar skriva med flera personer samtidigt.  

 

ii. Återspeglar Tinder vår tids konsumtionssamhälle?  
Resultatet av samtliga intervjuer påvisar att Tinder existerar i en tid av konsumtion. 

Intervjupersonerna menade att de mestadels använder appen Tinder för att fördriva tiden och 

höja deras självförtroende. De poängterade likväl att de pratar med flera personer samtidigt 

och att de lätt tröttnar på en person som de för en konversation med. När de tröttnar på en 

person och den konversationen, fortsätter de snabbt vidare till en ny konversation med hopp 

om att den konversationen blir bättre. Att tacka nej till en dejt som de får frågan om på Tinder 

är lättare, än om det hade varit någon de fått frågan av i verkliga livet, sa flera av 

intervjupersonerna. Det känns inte lika jobbigt att säga nej till en person som man inte ser 

reaktionen på och det är lättare att dölja sig bakom en skärm, menade de.  

 

Dessa svar som intervjupersonerna presenterade under intervjuerna visar att vi befinner oss i 

ett konsumtionssamhälle bland annat då det finns ett stort utbud av personer att samtala med 

samtidigt. Vi lever i ett konsumtionssamhälle där individen söker "likes” och bekräftelse från 



 

 30 

personer den känner, men även från personer den inte känner, exempelvis via en dejtingapp 

som Tinder.  

 

Konsumtion och Tinder har gemensamma mönster. Samtliga intervjupersoner bekräftade att 

de lätt tröttnar på en konversation, att de snabbt börjar prata med någon ny och att de inte 

funderar länge på varför de inte får en “match” med någon de finner attraktiv. Flera av 

intervjupersonerna hävdar att de inte tar appen seriöst och att de mer ser appen som ett 

tidsfördriv, samt ett forum för att fylla deras bekräftelsebehov. Allt detta indikerar att 

intervjupersonerna enkelt konsumerar en mängd användare när de är inne på Tinder.   

 

Avslutande diskussion  
De resultat som framkom var inga som förvånade. Många av våra bekanta använder, eller har 

använt sig av appen och har fört liknande resonemang som resultatet visar. Däremot har det 

varit intressant att analysera hur unga vuxna använder sig av Tinder med hjälp av 

sociologiska teorier och begrepp och få dyka ner i ämnet.  

 

Teorier som valdes för denna uppsats utgick ifrån Bauman, Illouz och Beck & Beck-

Gernsheim. Andra teoretiker som fanns med i början av uppsatsen var bland annat Erving 

Goffman med det dramaturgiska perspektivet. Anledningen till att vi funderade på Goffman 

beror att han bland annat skriver om hur individen väljer att framställa sig själv.  Som 

uppsatsen visat, föll valet dock på konsumtion och hur det återspeglas på dejtingappen 

Tinder.  

Vidare forskning  
När vi började tänka på hur uppsatsen skulle se ut, funderade vi på om det skulle vara en 

kvalitativ eller kvantitativ studie. Som uppsatsen visat blev det en kvalitativ studie, men det 

hade även varit intressant att genomföra en kvantitativ studie. En idé hade kunnat vara att 

genomföra en enkätstudie där enkäten skickas ut till hundratals ungdomar, i åldern 20-25 och 

låtit ungdomarna få svara på frågor om Tinder. Det hade varit intressant att se om svaren sett 

annorlunda ut i en kvantitativ studie, jämfört med de svar vi fick i vår kvalitativa studie. 

Uppsatsen använde sig av bekvämlighetsurval men om uppsatsen skrivits under en längre tid 
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hade vi eventuellt valt att intervjua personer vi inte har någon koppling för att se om svaren 

sett annorlunda ut.  

 

Det ämne som uppsatsen presenterat har varit spännande att fördjupa sig i. Ämnet har 

engagerat och varit givande att jobba med. Tyvärr har tiden varit knapp och vi har inte hunnit 

undersöka allt som önskats. Inför framtida projekt, eller om mer tid funnits, hade det varit 

spännande att studera användandet av Tinder ur ett genusperspektiv. Att studera  

könsskillnader i detta ämne hade varit spännande då vi har en tanke om att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor på hur de ser på kärlek, och hur de ser på exempelvis; 

nätdejting. Hade en genusanalys genomförts hade säkerligen nya intressanta tankar uppstått 

om hur män och kvinnor ser på kärlek; såsom likheter och skillnader.  

 

Ett annat intressant forskningsområde hade varit att studera om det är några skillnader i 

användandet av appen mellan olika klasser i samhället. Att studera klasskillnader hade varit 

intressant för att se om det finns skillnader och/eller likheter mellan de olika 

samhällsklasserna. Ser kärlek likadant ut för alla individer eller ser det olika ut beroende på 

ur vilken klass en individ kommer ifrån?  
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Bilaga 1 
 
 
 Intervjuguide 
  
Allmäna frågor om nätdejting 
Vad är din uppfattning om dejtingsidor? 
Berätta själv hur du använder dejtingappar. 
Har du gått på en dejt med någon du träffat på nätet/via app? 
  

Frågor om Tinder 
Hur länge har du använt Tinder?  
Hur kommer det sig att du började med “Tinder?” 
Varför använder du “Tinder”? Vad är ditt syfte med det? 
Har du gått på en dejt med någon du träffat på nätet/via app? 
Hur ofta är du inne på appen?  
Upplever du att Tinder har förändrat ditt dejtingliv? 
Flirtar /raggar du på andra ställen än Tinder? Brukade du göra det innan Tinder? 
Vilka känslor framkallar Tinder hos dig? 
Pratar du med flera olika på Tinder samtidigt?  
Är det exempelvis lättare att inte vara lika trevlig/bry sig om konsekvenserna gällande någon du 
träffat på Tinder vs någon du träffat i verkliga livet?  
Är det lättare tror du att tacka nej till en tinderdejt vs någon du träffat i verkliga livet?  
Hur känns det när du fått en “match”?  
Hur känns det när du sveper ja på någon men personen inte ger dig ett ja tillbaka?  
Tar du ett nej på Tinder lättare än ett nej i verkliga livet // vice versa?  
Tröttnar du lätt på folk du pratar med på “Tinder?”  

- om ja, börjar du då snabbt igen prata med någon ny?  
- om nej, varför tror du att du inte tröttnar snabbt på personen? Är det för att det finns intresse 

för denna person?  
  
 
 
(Eventuella frågor, om du har gått på “Tinder”dejt 
Hur var mötet/dejten? 
Vad pratade ni om? 
Var personen lik den bild du fått av personen via appen? 
Vad var syftet med ert möte? 
Vad förväntade du dig av mötet, hur var din känsla? 
Hur tror du att personen upplevde dig? 
Träffades ni igen? 
Hur känns/kändes det om din dejt inte ville träffas igen efter dejten? - Hur var känslan?  
 
Om du tänker på begreppet “makt” eller kontroll, kopplat till Tinder, vad tänker du då? 
Hur tänker du att andra använder tinder? 
Hur tänker du vid skapandet av din profil? tänker mycket? 
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Övrigt 
Något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
Samtyckesblankett 
  
Jag samtycker att medverka i studien och jag har fått information om vad syftet med studien är. Jag 
har blivit informerad om att mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst avbryta min 
medverkan utan några konsekvenser. I uppsatsen kommer mitt namn vara fiktivt, likväl platser och 
omständigheter som kommer kunna identifiera mig. Den information som jag delar med mig av som 
kan identifiera mig kommer endast de som skriver uppsatsen och handledare ha tillgång till. 
Uppgifterna som jag delar med mig av kommer endast att användas för vetenskapligt bruk. Jag är 
medveten om att den slutgiltliga uppsatsen kommer att offentliggöras. 
  

Ort och datum 
  
-------------------------------------------------------------------------- 
  

Informant 
  
------------------------------------------------------------------------ 
  

Studenter 
  
Boel Karlström: 0701-476684 
  
Ebba Löfquist: 0705-115903 
  
Handledare 
 
Jan-Olof Nilsson, Universitetslektor, Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet 
  
Telefonnummer: 046-222 88 30  
Mail: jan-olof.nilsson@soc.lu.se 
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Bilaga 3 
Informationsbrev                                                                                   
  
Till dig som valt att vara med och bidra med viktig och behövande kunskap som grund för vår C-
uppsats 
  
Hej! 
Vi som skriver denna uppsats, Boel Karlström och Ebba Löfquist, skriver vår kandidatuppsats i 
Sociologi C vid Lunds universitet. För närvarande skriver vi en C-uppsats där vi har valt att undersöka 
användandet av dejtingappen “Tinder”.  
  
Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga för att denna studie ska kunna genomföras. Studien 
kommer att utformas med hjälp av intervjuer där vi önskar få använda bandspelare för att kunna 
använda och återge samtalet på bästa sätt. Vi avser att intervjua ca 8 personer i denna uppsats. 
  
Vi vill understryka att ditt deltagande är helt frivilligt och att du kan avbryta deltagandet när som 
helst, utan att ange någon anledning. Den information vi får tillgång till kommer att förbli anonymt 
och enbart användas för vetenskapligt syfte. Inspelat och transkriberat material kommer enbart vara 
tillgängligt för oss och vår handledare. I den färdiga uppsatsen kommer du att anonymiseras. 
Intervjuerna kommer att genomföras under april månad. 
  
Vill du komma i kontakt med oss når Du oss säkrast via e-mail eller mobiltelefon. 
 
 
Boel Karlström 
Mail: boel.karlstrom@yahoo.se 
Telefonnummer: 0701-476684       
                                                                  
Ebba Löfquist 
Mail: ebba.lofquist@gmail.com 
Telefonnummer: 0705-115903 
 
Handledare Jan-Olof Nilsson 
Mail: jan-olof.nilsson@soc.lu.se 
Telefonnummer: 046-222 88 30  
  

 Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 


