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Abstract 

Summary: The purpose of the study has been to examine how people on the three most 

popular dating sites for young adults in Sweden are presenting themselves in the digital 

landscape. People can present themselves in many ways and this study has mainly focused 

on the visual presentation. It has reviewed to what extent young adults emphasize their 

bodies on different dating sites. The study has reviewed a total of 240 profiles, whereof 

80 profiles on each dating site. The three dating sites examined are Tinder, Badoo and 

Happy Pancake. The result of the study shows that the users on Tinder and Badoo tend to 

emphasize the body somewhat more than the users on Happy Pancake, no matter if it 

were only concerning the profile pictures or concerning all pictures. The study also 

showed that it is of no importance if the users came from Lund/Malmö or a smaller town, 

they seem to present their bodies in a similar way on the different dating sites. 
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“I kärlek börjar man med att bedra sig själv och slutar med att bedra andra.” 

– Oscar Wilde 
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1.  Introduktion 

Internets framfart har inneburit en stor förändring för hur vi idag kommunicerar med 

varandra. Tidigare var mötet mellan människor begränsat till den fysiska miljön, men 

detta har förändrats och kan nu även ske digitalt. Hur vi väljer att orientera oss i dagens 

landskap präglas därför inte enbart utav vår fysiska närvaro i det verkliga landskapet, utan 

även av våra handlingar som sker i det digitala landskapet. Denna utveckling har bidragit 

till att det i dagsläget är av mindre betydelse var vi befinner oss någonstans för att kunna 

kommunicera med andra människor.   

 

Väl online i det digitala landskapet har vi tillgång till en mängd rum och landskap med 

olika syften som möjliggör olika typer av kommunikativa och representativa ändamål. Ett 

exempel på detta och som blivit alltmer populärt genom åren är online dejting. Efter att 

den första dejtingsajten (Kiss.com) lanserades år 1994 har åsikterna om online dejting 

förändrats drastiskt. Det som tidigare ansågs vara udda har nu blivit alltmer rumsrent och 

betydligt vanligare. Undersökningar visar att ungefär var tredje ensamstående svensk 

medborgare över 16 år någon gång har dejtat i det digitala landskapet (Hammarbäck, 

2019).  

 

Dejtingsajter är idag en del av många unga vuxnas vardag, där många olika typer av 

människor vill komma i kontakt med varandra för att träffa sin framtida partner. 

Dejtingsajterna i det digitala landskapet är utformade på olika sätt och attraherar idag 

många olika typer av människor. Utformningen påverkar såklart var individen väljer att 

orientera sig i det digitala landskapet, men även hur andra människor framställer sig själva 

och ryktena om de olika dejtingsajterna påverkar individens val.   

 

Denna studie kommer att titta närmare på de tre mest populära dejtingsajterna som 

används av unga vuxna, i det digitala landskapet, för att få en djupare förståelse för hur 

de är utformade och hur unga vuxna framställer sig själv i respektive landskap. Studien 

tittar även på hur unga vuxna från olika orter framställer sig själva i det digitala 

landskapet. 

 

För att komma fram till ett resultat kommer studien att gå igenom flera profiler på de tre 

mest populära dejtingsajterna för unga vuxna i Sverige, samt intervjua tidigare användare 

för att få reda på hur de själva navigerade sig inom respektive digitala landskap i sökandet 

efter en partner.  
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2.  Syftet med undersökningen 

Studien kommer att titta närmare på de tre mest populära dejtingsajterna för unga vuxna 

i åldern 18-34 år i Sverige. Dessa tre dejtingsajter är Tinder, Badoo och Happy Pancake. 

Cirka 19% av alla i åldersgruppen 18-34 år har någon gång använt Tinder, medan 

motsvarande siffra för dejtingsajterna Badoo och Happy Pancake är 10% respektive 9% 

(Brohult, 2016). 

 

Syftet med studien är att skapa en bättre förståelse för hur individen framställer sig själv 

i respektive dejtingsajt och om detta skiljer sig mellan de olika sajterna. 

 

Studien kommer att granska hur respektive dejtingsajt är utformad då detta har betydelse 

för hur användarna kan framställa sig själva. Den kommer sedan att titta närmare på hur 

de olika profilerna presenterar sig själva på respektive dejtingsajt. För att få med den 

geografiska aspekten kommer studien även att titta på hur människor i det verkliga 

landskapet framställer sig på respektive dejtingsajt.  

 

Studien kommer specifikt att utgå från hur de olika profilerna lyfter fram sin kropp som 

en typ av medel för att komma i kontakt med andra användare vid sin presentation av sig 

själva i det digitala landskapet. 

2.1  Frågeställningar 

• På vilket sätt påverkar dejtingsajternas utformning vilken uppfattning människor 

har av dem?  

 

• På vilket sätt uttrycker människor sin identitet på respektive dejtingsajt? 

 

• Har det verkliga landskapet betydelse för hur individer förhåller sig i det digitala 

landskapet? 

2.2  Avgränsning  

Då det finns ett stort utbud av olika dejtingsajter i det digitala landskapet, kommer denna 

studie att endast koncentrera sig på de mest populära för unga vuxna i åldern 18-34 år. 

Genom att begränsa antalet dejtingsajter blir det enklare att granska vilka typer av 

identiteter som formas i det digitala landskapet. Hade studien ägnat sig åt att granska ett 

stort antal dejtingsajter hade resultatet inte bara riskerat att bli otydligt, utan även 

förvirrande för läsaren jämfört med det urval av dejtingsajter som nu valts att tas med i 

studien. 

 

Det är inte bara risken för otydlighet som gör att studien måste begränsas till ett fåtal 

dejtingsajter, även tidsaspekten för när studien måste bli färdig har betydelse för hur 

många dejtingsajter och profiler som granskas. Tidigt i studien hade jag kommit fram till 

att tre olika dejtingsajter med 80 profiler på vardera skulle undersökas. Att det var just 80 

profiler som togs med från respektive dejtingsajt tycktes lämpligt, då studien kunde få in 
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 tillräckligt med data för att kunna göra antaganden om hur olika dejtingsajter i det digitala 

landskapet skiljer sig åt.   

 

Vilken typ av data som skulle samlas in var dock mer tvetydigt. Detta gjorde att både 

visuella och verbala data från de olika profilerna samlades in. För att avgränsa studien 

beslöt jag mig för att endast koncentrera mig på det visuella och inte alls på det verbala. 

Jag var mest intresserad av hur de olika profilerna framställde sig själva på bilderna och 

om de gjorde det genom att visa upp sin kropp eller inte. Just intresset av hur kroppen 

används i samband med dejting i det digitala landskapet växte fram efter att jag läst in 

mig på ämnet internetdejting.  

 

Eftersom studien granskat profiler som representerar riktiga människor (majoriteten i alla 

fall), måste bilderna på dem själva i största möjliga mån censureras då inget samtycke har 

medgivits. Att bilderna censurerats försvårar såklart förståelsen för hur människor väljer 

att presentera sig själva i det digitala landskapet. Inga av profilerna kommer att visas upp 

med bild i studien, utan de profiler som visas upp kommer endast göra detta i form av en 

svartmarkerad bild med ett rött hjärta i mitten. Detta kommer göras eftersom det ska vara 

omöjligt för andra att kunna känna igen profilerna som visas på respektive dejtingsajt. 

 

För att få en bättre förståelse för hur människor uttrycker sin identitet i det digitala 

landskapet valdes fyra personer, som tidigare haft profiler på de olika dejtingsajterna, ut 

för att intervjuas. Eftersom vi i dagens läge fortfarande befinner oss i en rådande pandemi 

i samband med COVID-19 utbrottet, genomfördes samtliga intervjuer via 

kommunikationsportalen Zoom. 

 

För att kunna besvara frågan om hur människor i det verkliga landskapet förhåller sig till 

det digitala landskapet, togs samtliga profilers positionering från dejtingsajterna Badoo 

och Happy Pancake med i studien. Dejtingsajten Tinder fick uteslutas då det inte går att 

se var i det verkliga landskapet som användarna befinner sig. Eftersom sökradien på de 

olika profilerna var begränsad till 30 km från Lund, befann sig majoriteten av de aktiva 

profilerna i städerna Lund och Malmö medan betydligt färre kom från mindre orter. 

Denna data försvårade arbetet med att se om människor från mindre orter förhåller sig till 

det digitala landskapet på ett annat sätt än vad människor från större städer gör.  
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3.  Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

På senare år har det skett en förändring av sättet vi människor kommer i kontakt med 

varandra. Det som tidigare ansågs märkligt är nu det vanligaste sättet för unga vuxna att 

träffa sin framtida partner på. För unga vuxna var det tidigare främst i det verkliga 

landskapet som på dansklubbar och barer som individer letade efter kärleken. Detta 

sökande har idag i stället förskjutits till det digitala landskapet.  

3.1  Att kommunicera i det digitala landskapet 

Denna typ av förändring hade dock aldrig varit möjlig om det inte hade varit för den 

tekniska utvecklingen som samhället upplevt under de senaste årtiondena. Just 

användningen av mobilen och den ständiga tillgången till Internet har både förändrat och 

revolutionerat sättet som unga vuxna idag letar efter en partner. Att kunna komma i 

kontakt med vemsomhelst under dygnets alla timmar har gjort att dejting i det digitala 

landskapet idag blivit den nya normen, då det skett en förändring som gjort att både tid 

och rum spelar mindre roll (Özkul, 2016). 

 

Men vad är det egentligen som gjort att inställningen förändrats gällande dejting i det 

digitala landskapet? Enligt Lawson & Leck (2006) beror det på olika faktorer, bland annat 

på grund av tillgängligheten som tidigare nämnts, men även att människor känner sig mer 

skyddade då de kommunicerar i det digitala landskapet. I denna miljö är det både enklare 

och mildare att säga upp kontakten med någon, men även smärtan om man blir avvisad 

förmildras. 

 

Sociologen Zygmunt Bauman (2008) är inne på samma spår då han menar att livet i det 

digitala landskapet är mer fritt från risker, han påpekar att kommunikationen inte bara är 

problemfri, utan även att individen närsomhelst kan stänga av och lämna det digitala 

landskapet på ett ögonblick om något som tycks vara besvärligt dyker upp. 

 

”If you don’t like the attitudes represented by some other users, you just stop 

communicating with them. /…/ in reality, you have to face the need to dialogue, the need 

to engage in conversation /…/ [and] while engaged in dialogue, you never know how it 

will end”. Zygmunt Bauman i Gandini (2015 citat från film) 

 

I det digitala landskapet är individen inte bara mer skyddad och kan ta kontakt med 

vemsomhelst närsomhelst, individen har även tillgång till vad som kan tyckas vara ett 

oändligt utbud av potentiella partners. Detta är enbart möjligt i det digitala landskapet där 

avståndet mellan människor i stort sett har tappat sin betydelse och där individen enbart 

är ett knapptryck ifrån att komma i kontakt med vem den vill, oavsett var personen 

befinner sig någonstans (Özkul, 2016).  

 

Att kommunicera i det digitala landskapet gör att vi tycker att den andra personen är 

närmare oss än vad den egentligen är. Detta har även förändrat sättet vi människor ser på 

avstånd, både på ett fysiskt och känslomässigt plan (Özkul, 2016). Att dagens teknologi 

ständigt är nära oss och finns i vår vardag gör att vi mer eller mindre alltid är tillgängliga 

och kan kommunicera med varandra i det digitala landskapet. Det kan tyckas märkligt att 

en så pass liten sak som mobiltelefonen kan berika vårt liv på en känslomässig nivå och 

samtidigt ha en så pass stor påverkan på hur vi upplever närhet och avstånd (Barassi, 

2016).  
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Det har genom den tekniska utvecklingen och den lätta tillgängligheten skett en stor 

förändring inom dejtingkulturen. Idag kan den mer liknas vid en marknad där det råder 

en typ av konsumtionsetik. Detta har skapat en sorts känslomässig ovisshet som gör 

interaktionen mellan människor mer svårbegriplig. Enligt Illouz (2020) har den nya 

teknologin bidragit till en sexuell och känslomässig frihet som gjort att det blivit allt 

svårare att definiera villkoren för en ny relation. Det som tidigare grundade sig på ett 

tidigt erkännande av kärlek är idag mer oklart och svårdefinierat då människor alltmer 

sällan ingår i någon typ av kontraktlogik.  

 

Enligt Illouz (2020) har förändringen av dejtingkulturen gjort att relationer idag ofta 

grundar sig på snabb tillfredställelse där ledmotivet generellt bottnar i att tillgodose det 

egna jaget. Denna typ av utveckling har blivit möjlig då det tycks råda ett överflöd av 

valmöjligheter, och där individen i största möjliga mån vill maximera sitt välbefinnande 

och sexuella njutning. Överflödet av valmöjligheter gällande potentiella partners har 

bidragit till att individer fritt kan välja vem de vill träffa gällande utseende, personlighet 

och så vidare. 

 

Individen kan med andra ord göra en typ av kalkylering och jämföra olika valmöjligheter 

med varandra för att sedan välja ut det alternativ som de tycker passar bäst utifrån deras 

egna värderingar. En typ av handling som på många sätt speglar ett kapitalistiskt tankesätt 

(Bauman i Gandini, 2015; Illouz, 2020). Denna typ av ”kapitalism” inom den digitala 

dejtingkulturen är enligt Illouz (2020) en bakomliggande orsak till att kärleksrelationer 

och sexuella förbindelser blivit så flyktiga och förvandlats till en handelsvara som 

individer snabbt kan skaffa sig, för att sedan förbruka och göra sig av med. 

 

Men hur vi ser på relationer påverkas såklart även av andra faktorer, såsom media, reklam 

och mode. Dess påverkan har gjort att konsumtionsbegäret och det sexuella begäret blivit 

mer integrerat i vartannat. Populära tv-serier som ”Sex and the City” har påverkat hur vi 

människor ser på relationer. I serien går det att se hur sex blivit ett eget handlingsfält som 

mer eller mindre är oberoende av det emotionella utbytet och där karaktärerna inte har 

några som helst planer på att bygga ett långsiktigt förhållande. Serier som dessa har 

bidragit till att relationer i dagens samhälle i allt högre grad blir mer tvetydiga och 

kännetecknas av ovisshet (Illouz, 2020).  

 

Men Bauman (2002) menar att dejtingkulturen inom det digitala landskapet inte bara 

påverkas av yttre faktorer, utan även speglar dagens samhälle i stort. Idag söker vi 

människor ofta en ögonblicklig tillfredsställelse med snabb utdelning och med så liten 

investering som möjligt. Den digitala dejtingkulturen kan liknas vid dagens 

arbetsanställningar som ofta är korta, otrygga och där en förlängning i många fall beror 

på hur marknaden ser ut. På ett liknande sätt kan man se på dejtingkulturen inom det 

digitala landskapet som också grundar sig i självändamål, kortlivad tillfredställelse, 

ovisshet och en idé om att finna det bästa utbudet för minsta möjliga insats. Enligt Illouz 

(2020) erbjuder dagens dejtingsajter inte bara ett enormt utbud av potentiella partners, 

utan ser även till att individen blir en typ av konsument som kan konsumera känslor och 

tillfredställelse för att sedan kassera dem efter eget behag. Detta blev inte minst tydligt 

sagt i samband med Tinders lansering år 2012 då den amerikanska tidningen ”Vanity 

Fair” skrev att mobiltelefonen nu blivit en typ av ”bärbar singelklubb som är öppen 

dygnet runt och där det är lika lätt att hitta en sexpartner som [det är] att hitta ett billigt 

flyg till Florida eller att beställa en hemleverans från en pizzeria.” (Illouz, 2020, sida 92). 
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Den enkla tillgängligheten som många dejtingsajter idag erbjuder har förändrat dagens 

dejtingkultur. I och med att den digitala dejtingkulturen brett ut sig mer och mer, tog det 

inte lång tid förrän nya ord som ”engångsligg”, ”knull-kompis” och ”vänner med 

förmåner” blev vardagliga termer som de flesta människor idag är bekanta med (Illouz, 

2020). Ord som dessa har ingen anknytning till kärlek, utan grundar sig endast i tillfälliga 

sexuella förbindelser som speglar ett samhälle där jaget och dess känslor inte behöver 

vara närvarande eftersom relationerna inte involverar några känslor. Enligt Illouz (2020) 

separeras kroppen från jaget och dess känslor och används endast i syfte att uppnå 

njutning och tillfredsställelse.  

 

Då sättet som unga vuxna idag dejtar på har förflyttats från det verkliga till det digitala 

landskapet har detta gjort att dejtingkulturen närmat sig ett mer kapitalistiskt 

marknadstänkande, där individen vill optimera det egna jaget och dess önskningar. Den 

nya tekniken har bidragit till att dagens dejtingkultur ser helt annorlunda ut än vad den 

tidigare gjorde, då det nästintill inte finns några gränser för hur många potentiella partners 

individen kan välja emellan. De gränslösa valmöjligheterna och den kapitalistiska 

konsumtionskulturen har skapat förvirring och ovisshet gällande relationer idag.  

 

Illouz (2020) sammanfattar det väl när hon säger:  

 

”/…/ relationerna [har] antagit formen av en marknad, dvs. ett känslomässigt och 

sexuellt utbud ställs mot en känslomässig och sexuell efterfrågan. Såväl utbudet som 

efterfrågan är starkt påverkade av konsumtionsobjekt och platser för konsumtion liksom 

av den nya tekniken.” Illouz, 2020, sida 30). 

 

Men trots ovissheten, måste individerna i det digitala landskapet veta något om varandra 

för att kunna starta en konversation. Detta blir möjligt då individer lägger upp bilder och 

presenterar sig själv. 

3.2  Identitet 

För att förstå hur människor presenterar sig själva i det digitala landskapet måste vi titta 

närmare på begreppet identitet: Identitet definierar det unika hos människan och har att 

göra med hur individen upplever sig själv. Tidigare identifierades människor utifrån deras 

släktband, kön och klasstillhörighet. Men detta har förändrats, då det idag ges större 

utrymme att utforma sin identitet utifrån klädstil, livsstil och social tillhörighet. Det finns 

till exempel ett starkt samband mellan konsumtion, smak och identitet, då det människan 

konsumerar sänder tydliga signaler om vilka vi är och hur vi väljer att framställa oss 

själva. Hur vi klär oss ger till exempel inte bara uttryck för vilka vi är utan även vilken 

typ av personlighet vi har (Jones, 1995). Den förändring som skett under senare år 

gällande identitet, är inte hur individen ska uppnå den identitet den vill ha, utan i stället 

hur den ska göra för få andra människor att erkänna den (Hammarén & Johansson, 2009). 

 

Väl online har det blivit lättare för individen att manipulera bilden av sig själv, då 

individen inte bara själv väljer vad den vill visa upp för andra, utan även då den samtidigt 

gör ett aktivt val och väljer bort vad den vill dölja för andra. I det digitala landskapet ges 

det utrymme för individen att lyfta fram sina mest attraktiva sidor och förmedla olika 

typer av budskap till andra. Individen har med andra ord fritt spelrum att själv visa upp 

vem den är och hur den vill att andra ska se en.  
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Skulle den identitet som presenteras i det digitala landskapet inte framstå som tillräckligt 

attraktiv, kan individen alltid plocka bort den från ”marknaden” och ersätta den med en 

ny identitet (Bauman, 2002). Något som inte är möjligt i det verkliga landskapet. 

Fullwood & Attrill (2018) breddar ramarna ytterligare då de menar att begreppet identitet 

kan liknas vid ett ”socialt laboratorium” där individen fritt kan experimentera med bilden 

av sig själv som den förmedlar utåt till andra. De menar till exempel att människor inom 

det digitala landskapet ofta förmedlar en väldigt positiv bild av sig själv som inte alltid 

stämmer överens med dess riktiga jag, då individer i hög utsträckning manipulerar bilden 

av sig själv för att göra sig mer attraktiva (Ching & Foley, 2012). Men det är inte bara 

utseendet av oss själva som förvrängs, utan människor tenderar även att ge intrycket av 

att leva ett betydligt mer äventyrligt och spännande liv än vad de egentligen gör. På så 

sätt ger det digitala landskapet människor en möjlighet att presentera en mer idealiserad 

bild av sig själva jämfört med i det verkliga landskapet.  

 

Genom att göra detta påverkar det såklart hur andra uppfattar en. Men detta har även en 

påverkan på individen själv. Enligt en studie som genomfördes av Van Oosten, De Vries 

och Peter (2017) bevisades att ungdomar som hade en mer sexuell presentation av sig 

själva, också ansåg sig ha en mer sexuell självbild sex månader senare. I samband med 

detta kunde studien påvisa att ett specifikt beteende i det digitala landskapet också har en 

inverkan för hur vi människor ser på oss själva (Oosten, De Vries & Peter, 2017 i 

Fullwood & Attrill-Smith, 2018).  

 

I det digitala landskapet blir konsekvensprinicipen viktig då människors självbild ständigt 

pressas från två olika håll när de har förpliktat sig genom en aktiv handling. Människan 

påverkas både från insidan och utsidan. Från insidan då människors självbild vill passa 

ihop med dess egna handlingar och från utsidan efter hur andra människor ser på en.  

 

Människor känner ett behov av att anpassa självbilden till den visuella bilden av sig själv 

(Schlenker, Dlugolecki & Doherty, 1994 i Cialdini, 2017). Desto mer offentligt något är, 

desto större påverkan har det på oss. För att framstå som en konsekvent person vill 

människor gärna förhålla sig till det de tidigare sagt eller gjort (Tedeschi, Schlenker & 

Bonoma, 1971 i Cialdini, 2017). På så sätt kan det som förmedlas i det digitala landskapet 

förändra självbilden av oss själva. Sfard och Prusak (2005) förklarar hur identitet 

förmedlas i det digitala landskapet. De säger:“/…/ stories one tells about oneself and 

stories others tell about oneself. The most significant of these, they argue, are the stories 

one tells to oneself about oneself.” (Sfard & Prusak, 2005 i Ching & Foley, 2012, sida 

55).  

 

Men är identitet något unikt? Enligt Hammarén och Johansson (2009) är identitet snarare 

något kollektivt, då människor vill tillhöra olika typer av grupper och människor. På så 

sätt går det att se att de olika digitala landskapen anammar olika typer av kollektiva 

identiteter som människor vill tillhöra.  

 

Något som påminner om begreppet identitet är ”roll”. Den främste företrädaren för 

rollbegreppet är socialpsykologen Erving Goffman och hans dramaturgiska teori som 

grundar sig i hur människor spelar olika roller i olika sammanhang. Goffman (2009) 

menar att när människan lever sig in i sin roll, definieras också vår identitet som också 

följer ett specifikt manuskript (Goffman, 2009). Denna teori förklaras mer djupgående i 

teoridelen längre fram.  
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3.3  Teoretiskt ramverk 

I denna studie är teorier som George Herbert Meads ”Jaget” och Erving Goffmans 

”Dramaturgiska perspektiv” betydelsefulla för att förstå hur människor gör när de 

framställer sig själva i det digitala landskapet.  

3.3.1  George Herbert Mead ”Jaget” 

Meads ”Jaget” grundar sig i att människan har förmågan att både vara subjekt och objekt 

på samma gång. ”Jaget” uppstår i samband med sociala relationer och i den miljö 

människan befinner sig i. Det är när vi människor reagerar på oss själva och ser oss själva 

utifrån som ”Jaget” kan förstås. Det är i samband med reflektion och att kunna sätta sig 

själv i andras position som det blir möjligt för människor att bedöma sig själva som andra 

med största sannolikt skulle ha bedömt dem. Individen kan gå ”utanför sig själv” och på 

så sätt också utvärdera sig själv. På detta sätt kan individen bedöma sig själv på ett 

opersonligt sätt som inte involverar några egna känslor (Ritzer, 2009).  
 

”Det är genom reflektion, att vända erfarenheten bakåt mot individen själv, som hela den 

sociala processen på så sätt förs in i erfarenheten hos de individer som deltar i den; det 

är med sådana medel, som gör det möjligt för individen att anta den andras attityd 

gentemot sig själv, som individen förmår att medvetet anpassa sig till denna process /…/.” 

(Mead 1976, sida 108 i Ritzer, 2009). 

 

För att lättare förstå detta, tar Mead upp termerna ”I” and ”Me”, som han anser att varje 

människa besitter. ”I” är den oberäkneliga delen av jaget, till exempel att vi inte alltid är 

medvetna om våra egna handlingar. Detta kan ses som det verkliga ”Jaget”. ”Me” kan ses 

som en organiserad uppsättning av andras attityder som individen själv antar. Till skillnad 

från ”I” är människan här medveten om sitt eget handlande. ”Me” innefattar medvetet 

ansvar där samhället dominerar individen. Förmågan att tänka gör att människan kan 

agera på ett genomtänkt sätt i stället för att handla helt utan eftertanke (Ritzer, 2009). Att 

människor både har ”I” och ”Me” gör det möjligt att lära sig nya symboler genom social 

interaktion. Symboler är sociala objekt som används för att representera olika saker. Ord, 

fysiska föremål och handlingar är alla symboler som används när vi kommunicerar med 

varandra. I samband med att individen utför en handling försöker hen att bedöma vilken 

inverkan det kommer att ha på andra. På så sätt kan individen aktivt styra vilket typ av 

intryck den gör på andra (Ritzer, 2009). Erving Goffmans ”Dramaturgiska perspektiv” 

går djupare in på detta.  

3.3.2  Erving Goffman ”Dramaturgiska perspektiv” 

Erving Goffman fortsatte att utveckla Meads tankar angående ”I” and ”Me”, men gjorde 

det i stället utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. I samband med detta använde Goffman 

termer som direkt plockats från teatervärlden och där det dramaturgiska perspektivet 

grundar sig i att människor betraktar andra som en publik inför sitt eget uppträdande.  

 

Goffman menade dock att ”Jaget” inte var aktörens egendom utan snarare produkten av 

den dramatiska interaktionen som uppstår mellan aktören och publiken (Ritzer, 2009). 

Enligt Goffman (2004) försöker människan på olika sätt styra de intryck som förmedlas 

utåt till andra, vilket görs i form av ett framträdande. Människor vill presentera en särskild 

version av ”Jaget” som ska accepteras av andra människor för att vinna fördelar (Engdahl 

& Larsson, 2011). Det egna ”Jaget” som presenteras för andra människor (publiken)  
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eftersträvas att vara så pass tydligt att individen blir sedd på det sätt den vill bli sedd på. 

De som presenterar det egna ”Jaget” hoppas även att publiken kommer att bete sig på det 

sätt som aktörerna själva önskar, något som kallas för ”intrycksstyrning”.  

 

Men för att intrycksstyrning ska ske, måste det finns en scen och en publik för att 

framträdandet ska kunna äga rum. Men enligt Goffman (2004) har inramningen även 

betydelse, det vill säga, var själva framträdandet äger rum. I denna studie sker 

framträdandet på den scen (dejtingsajt) där individen själv väljer att framträda. Goffman 

(2004) nämner även att den personliga fasaden, det vill säga, den expressiva utrustning 

som individen förväntas ha och som publiken identifierar med den som framträder, har 

betydelse för hur vi ser på individen. Goffman (2004) påpekade även att det som skedde 

på scenen många gånger skulle komma att institutionaliseras, så att det skulle uppstå 

kollektiva representationer. 

 

Detta skulle betyda att då aktören går in i vissa roller, är det vanligt att det finns specifika 

scener, i detta fall dejtingsajter, som sedan tidigare inrättats för just den typen av 

framträdande. På så sätt tenderar aktören snarare välja scen än att själv skapa den. I 

samband med framträdandet hävdade Goffman (2004) att människor ständigt försöker 

presentera en idealiserad bild av sig själv då de framträder på scenen. Genom att göra 

detta döljer aktören också sådant som inte passar in i själva framträdandet. Aktören har 

ett självintresse av att göra detta då den vill förmedla en attraktiv bild av sig själv till 

andra. Här blir begreppen ”främre och bakre region” relevanta. I den främre regionen 

agerar aktören och tar på sig en roll, medan aktören i den bakre regionen agerar 

annorlunda då de befinner sig bakom kulisserna (Persson, 2012). I samband med 

framträdandet intar individen olika roller som visas upp utifrån olika slags förväntningar. 

Enligt Goffman kan de olika rollerna uppfattas som ett skal utanpå identiteten som formas 

utifrån individens relation till publiken (Persson, 2012). 

 

I och med att dejtingkulturen idag rört sig bort från det verkliga till det digitala landskapet, 

gör det att förändringen från det absoluta till det relativa rummet blivit mer påtagligt. 

3.3.3  Det absoluta rummet 

Det absoluta rummet existerar i verkligheten och är något vi kan uppfatta med våra 

sinnen. Objekt existerar oberoende av varandra och rummet har ingen som helst 

förbindelse med tid. Det absoluta rummet går under namnet absolut, då avstånd mellan 

olika objekt är bestämda, med en absolut lokalisering (Harvey, 2004). I det absoluta 

rummet är ett avstånd mellan olika nätverk och ting ett fast attribut som inte kan ändras 

(Harvey, 2004). Till exempel är det absoluta avståndet mellan städerna Köpenhamn och 

Stockholm 522 km (Distance Calculator, 2020). Samma sak går att säga om människor 

som fysiskt befinner sig på olika platser runt om i det absoluta rummet. För att de ska 

kunna kommunicera med varandra måste människorna på olika sätt förflytta sig i det 

absoluta rummet för att komma i kontakt med varandra. Det absoluta rummet står i 

kontrast till det relativa rummet. 
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Absolut avstånd = Fysiskt avstånd 

 

Figur 3.1: Absolut avstånd (The Geography of Transport Systems, 2020) 

3.3.4  Det relativa rummet 

Utifrån det relativa rummet kan avstånd variera beroende på olika faktorer, såsom tid och 

kostnad. I det relativa rummet kan olika föremål vara ”närmare” varandra till skillnad 

från det absoluta avståndet. Ett exempel gällande tidsaspekten är under 1800-talet, då det 

tog 44 timmar att transportera sig mellan städerna New York och Boston, idag tar det 

cirka 1 timme (The Geography of Transport Systems, 2020). Var föremål befinner sig 

fysiskt är av mindre intresse, då det i stället är de relativa förhållandena mellan föremål 

och ting som är det betydelsefulla. Det kan ses som en koppling mellan avstånd och tid. 

Till skillnad från det absoluta rummet, kan det relativa rummet inte separeras från tid 

(Harvey, 2004).  
 

Relativt avstånd = Tid/Fysiskt avstånd 

 

Figur 3.2: Relativt avstånd (The Geography of Transport Systems, 2020) 

I det relativa rummet kan människor exempelvis kommunicera med varandra med hjälp 

av mobiltelefoner trots att de befinner sig på två helt olika ställen i det absoluta rummet. 

I det relativa rummet har människors placering i det absoluta rummet inte någon som 

helst betydelse för att människor inte skulle kunna kommunicera med varandra.    

 

 

Figur 3.3: Relativt avstånd i samband med mobilkommunikation  

(The Geography of Transport Systems, 2020)  
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4.  Metod, metodologi och material 

Denna studie kommer att titta närmare på det visuella. 

 

Hur uttrycker människor sin identitet visuellt, det vill säga, hur mycket av sin kropp visar 

män och kvinnor upp i samband med presentationen av sig själva i det digitala landskapet.  

För att kunna göra detta kommer studien använda sig av visuell etnografi. Visuell 

etnografi har på senare tid blivit alltmer populärt i forskningssammanhang. Tidigare 

användes metoden främst inom socialantropologin, men har nu blivit allt vanligare inom 

forskning av digitala medier. Då det skett en förändring av hur unga vuxna dejtar varandra 

idag har det blivit mer relevant att använda denna metod för att studera den nya trend som 

idag sker inom det digitala landskapet (Bryman, 2016). Att granska sättet som individer 

framställer sig på och vilket utrymme det finns att göra detta inom det digitala landskapet 

ger oss en inblick i den virtuella kulturen som individerna befinner sig i (Bryman, 2016).  

 

Enligt Hine (2010) finns det likheter mellan det verkliga och det digitala landskapet, då 

människor navigerar på ett liknande sätt inom de båda landskapen för att hitta dit de vill. 

På så sätt blir det digitala landskapet en plats som kan observeras, precis som det verkliga 

landskapet (Hine, 2010 i Bryman, 2016). 

 

Denna studie kommer använda sig av visuell etnografi för att titta närmare på hur visuell 

kommunikation används inom det digitala landskapet. Genom att göra på detta sätt går 

det att samla information om hur människor väljer att framställa sig själva på de olika 

dejtingsajterna. Eftersom det finns ett begränsat utrymme för sättet som människor kan 

framställa sig själva på, blir det viktigt att ta hänsyn till de olika typer av verktyg som 

individer kan använda sig av för att skapa sin egen profil. Utrymmet som ges i de digitala 

landskapen styr vilken typ av profil som presenteras och var människor väljer att orientera 

sig (Bryman, 2016). 

 

Studien kommer först att gå igenom de tre olika dejtingsajterna för att beskriva hur de är 

utformade och vad som kännetecknar dem, för att sedan redovisa skillnader mellan dem.  

Efter detta kommer samtliga profiler att granskas för att se om det finns skillnader på 

sättet som män och kvinnor framställer sig på de olika dejtingsajterna. Med ”sättet” menas 

i vilken omfattning män och kvinnor i olika åldrar blottar sin kropp när de presenterar sig 

själva.  

 

Sammanlagt var det 240 profiler som granskades i åldern 18-34 år från de tre olika 

dejtingsajterna: 

 

60 st män i åldern 18-25 

60 st män i åldern 26-34 

60 st kvinnor i åldern 18-25 

60 st kvinnor i åldern 26-34 
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Detta betyder att det var 80 profiler från respektive dejtingsajt, alltså: 

 

20 st män i åldern 18-25 

20 st män i åldern 26-34 

20 st kvinnor i åldern 18-25 

20 st kvinnor i åldern 26-34 

 

Profilerna som granskats från de olika dejtingsajterna har befunnit sig inom en radie av 

30 km ifrån staden Lund i södra Sverige. Detta avstånd valdes då en längre sökradie 

många gånger bidrog till att profiler från Danmark dök upp.  

 

Problematiken med att samla in data på detta sätt är att människor tenderar att tolka bilder 

på olika sätt. Därför är det viktigt att ”förstå” bilderna på ett sätt som är lämpligt i relation 

till kontexten. Forskaren som analyserar materialet måste inte bara vara konsekvent utan 

även självkritisk i sin analys (Bryman, 2016).  

 

För att kunna genomföra studien och granska de olika profilerna var jag först tvungen att 

skapa en egen profil av ”mig själv”. Bilderna som användes i samband med min profilbild 

laddades ner från hemsidan ”thispersondoesnotexist.com”. Hemsidan består av bilder på 

människor som inte finns och som aldrig funnits, utan som helt och hållet gjorts genom 

artificiell intelligens (This Person Does Not Exist, 2020). 

 

Efter en tids sökande på hemsidan lyckades jag till slut hitta fyra olika porträtt på unga 

människor som jag valde ut. Jag försökte välja ut bilder på ansikten som framstod som 

naturliga och attraktiva, men som inte stack ut bland mängden. Det var viktigt att de 

passade in bland de andra så att ingen skulle kunna se att de var gjorda på konstgjord väg. 

 

De profilbilder som valdes ut var:  

 

”Daniela” 

 
Figur 4.1: På Tinder föreställer hon en 21-årig kvinna som är bosatt i Lund och som studerar på heltid 

(This Person Does Not Exist, 2020). 
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”Erika” 

 
Figur 4.2: På Tinder föreställer hon en 31-årig kvinna som är bosatt i Lund och som studerar på heltid 

(This Person Does Not Exist, 2020). 

 

”Alexander” 

 
Figur 4.3: På Tinder, Badoo och Happy Pancake föreställer han en 21-årig man som är bosatt i Lund 

och som studerar på heltid (This Person Does Not Exist, 2020). 

 

”Daniel” 

 
Figur 4.4: På Tinder föreställer han en 31-årig man som är bosatt i Lund och som studerar på heltid  

(This Person Does Not Exist, 2020). 

 

Samtliga profiler användes på dejtingsajten Tinder. Egentligen var tanken att endast ha 

en fiktiv profil, men till slut valdes alla fyra ut då jag ville att studien skulle genomföras 

på ett så korrekt sätt som möjligt. Den enda fakta som profilerna hade om sig själva var 

deras namn, ålder, att de var bosatta i Lund och att de studerade på heltid.  

 

För att kunna titta på andras profiler och kunna granska dem, behöver användaren 

på dejtingsajten Tinder ”svajpa”, alltså göra en typ av bedömning av andras profiler.  

I samband med bedömningen kan användaren antingen ge en ”Nope” (Nej), ”Like” 

(Gillar) eller ”Superlike” (Gillar verkligen) till den profil som visas. Efter att detta val har 

gjorts kommer användaren vidare till nästa profil där ett nytt ställningstagande måste 

göras, etcetera etcetera. För att överhuvudtaget kunna bedöma andra användare måste 

GPS:en vara igång. Genom detta vet användaren var andra personen befinner sig i det 

verkliga landskapet (GPS:en avslöjar inte exakt var personen befinner sig, utan anger bara 

hur långt ifrån den är).  
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Såhär ser det ut när användaren svajpar på Tinder: 

 

 
Figur 4.5: Användaren väljer mellan ”Nope”, ”Like” eller ”Superlike” när den bedömer profilen som 

visas (Tinder, 2020). 

 

När profilerna granskades på dejtingsajten Tinder hade varje fiktiva profil en egen 

målgrupp:  

 

Daniela (21 år)  - svajpade på unga killar 18-25 år 

Erika (31 år)   - svajpade på äldre killar 26-34 år 

Alexander (21 år)  - svajpade på unga tjejer 18-25 år 

Daniel (31 år) - svajpade på äldre tjejer 26-34 år 

 

Då de andra dejtingsajterna Badoo och Happy Pancake är utformade på ett annorlunda 

sätt, där användaren själv kan välja vem de vill prata med valde jag att använda mig av 

en profil, istället för fyra som på Tinder. På dessa dejtingsajter behöver användaren med 

andra ord inte svajpa och göra ett ställningstagande. Jag valde därför att använda den 

fiktiva profilen ”Alexander” när jag granskade profilerna på dejtingsajterna Badoo och 

Happy Pancake.  
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När användaren söker efter profiler på dejtingsajten Badoo ser det ut så här: 

 

 
Figur 4.6: Efter sökningen visas tretton olika profiler. De fyra profilerna längst upp visas på profiler som 

betalat en avgift för att bli mer sedda än andra, en typ av ”reklam” (Badoo, 2020). 

 

Som sagt, dejtingsajten Badoo skiljer sig från Tinder på det sättet att användaren själv 

kan välja och vraka bland de olika profilerna på dejtingsajten. Användaren kan själv välja 

vem som ska få en ”Like” (♥) och vem den vill skriva till utan att nödvändigtvis behöva 

svajpa på någon (funktionen finns, men behöver inte användas). 

 

Så här ser svajpfunktionen ut på Badoo: 

 

 
Figur 4.7: En svajp åt höger ♥ ”Like”, vänster X ”Nope”. Användaren kan precis som på Tinder skicka 

en ”Crush” vilket motsvarar Tinders ”Super-like” (mitten). För att skicka en ”Crush” måste användaren 

antingen betala eller titta på reklam (Badoo, 2020). 
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På Happy Pancake är ”svajpfunktionen” däremot helt borttagen. Happy Pancake 

påminner på så sätt mer om Badoo där användaren själv kan leta upp profiler som den 

vill kontakta. Så här ser det ut på Happy Pancake efter att en profilsökning har 

genomförts: 

 

 
Figur 4.8: Denna bild representerar två olika profiler som visas för användaren efter att en sökning 

genomförts (Happy Pancake, 2020). 

 

När samtliga profiler väl granskats, lokaliserades respektive profil i det verkliga 

landskapet för att se om det haft betydelse för hur individer förhåller sig i det digitala 

landskapet. 

 

Studien genomförde även fyra intervjuer med riktiga användare för att få en djupare 

förståelse för hur nuvarande användare ser på de olika dejtingsajterna. Samtliga av de 

fyra personerna som intervjuades har sedan tidigare använt sig av de tre olika 

dejtingsajterna och har på så sätt skapat sig en uppfattning om dessa. De som intervjuades 

var två män och två kvinnor i 18-34 års åldern. Samtliga intervjuer genomfördes via 

telefon på grund av rådande COVID-19 regler. Intervjuerna var semi-strukturerade, då 

detta är att föredra när forskaren vill få mer utförliga svar, men samtidigt bibehålla en typ 

av struktur (Bryman, 2016). 

 

Enligt Fejes & Thornberg (2014) ska en semi-strukturerad intervjuguide se till att ämnet 

som undersöks blir bra belyst, samtidigt som frågorna ska vara lättbegripliga, korta och 

öppna till sättet. Intervjuguiden behöver inte följas slaviskt, däremot är det viktigt att 

ställa följdfrågor när något intressant dyker upp. 

 

En semi-strukturerad intervju bör inte vara längre än en timme, men bör helst pågå i minst 

30 minuter för att intervjuaren ska kunna samla ihop tillräckligt med data (Fejes & 

Thornberg, 2014). Innan intervjuerna påbörjades, informerades de som intervjuades om 

vad uppsatsen handlade om, samtidigt som de blev tillfrågade om det gick bra att spela in 

telefonsamtalet. I samband med att jag fick deras samtycke kunde intervjuerna påbörjas. 

Efter att intervjuguiden var färdigställd och de fyra personerna hade intervjuats, 

transkriberades samtliga intervjuer, citat som var av värde valdes ut och togs med i 

studien.  
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4.1  Kodningsschema 

Problematiken med denna studie, som jag nämnt tidigare, var att jag i början inte riktigt 

visste vilken typ av data jag ville åt, detta bidrog till att både visuella och verbala data 

samlades in från de olika profilerna.  

 

Dessa 14 frågor användes vid insamlandet av data från samtliga profiler på de olika 

dejtingsajterna: 

 

Hur presenteras profilen visuellt? 

Fråga 1:  Vad gör personen på fotot? 

Fråga 2:  Hur klär sig individen på bilderna? 

Fråga 3:  Går det att se personens kropp på profilbilden? 

Fråga 4:  Visar profilen upp någon typ av status i form av dyra föremål, t.ex. bilar osv? 

Fråga 5:  Hur många foton har profilen? 

 

Hur presenterar profilen sig verbalt? 

Fråga 6:  Vad skriver personen om sig själv? 

Fråga 7:  Skriver användaren frågor/uppmaningar till andra? 

Fråga 8:  Vilka typer av träffar vill personen ha?  

Fråga 9:  Lägger profilen upp lite eller mycket information om sig själv? 

Fråga 10:  Söker individen några specifika egenskaper hos andra individer? 

Fråga 11:  Är profilen verifierad? 

Fråga 12:  Nämner personen något om arbete/utbildning? 

 

(Visuellt, tittade igenom samtliga bilder på respektive profil) 

Fråga 13:  Visar övriga bilder upp kroppen på något sätt? 

 

(Var är respektive profil lokaliserad i det verkliga rummet) 

Fråga 14:  Var i det verkliga landskapet är profilen lokaliserad? 

 

Trots att all information samlades in för respektive profil (både det visuella och verbala), 

valde jag kort efteråt att endast koncentrera mig på det visuella och det kroppsliga, då jag 

främst var intresserad av hur människor använde kroppen då de presenterade sig själva i 

det digitala landskapet. Efter att detta hade klargjorts valde jag ut de frågor som lade mest 

fokus på det kroppsliga, dessa var fråga 3 och 13. 

 

Går det att se personens kropp på profilfotot eller döljs denna? (Fråga 3) 

Visar övriga bilder upp kroppen på något sätt? (Fråga 13) 

 

På varje fråga delades de olika profilerna upp i tre olika svarskategorier beroende på hur 

de framställt sig själva på de olika dejtingsajterna. Dessa tre svarskategorier var: 

 

1.  ”Nej, personen visar mer eller mindre bara upp sitt ansikte på bilden (bilderna)” 

2.  ”Ja, personen visar tydligt upp sin kropp och dess muskler/former (på en eller flera 

bilder)” 

3.  ”På en eller flera bilder syns hela kroppen, men personen är påklädd och dess 

muskler/former syns inte särskilt tydligt” 

 

För fråga 13 lades orden ”bilderna” till på Svarskategori 1 medan ”på en eller flera bilder” 

lades till i slutet på Svarskategori 2 och i början av Svarskategori 3. För att förtydliga vad 

som menas med Svarskategori 2, kan det till exempel vara att, som man, visa upp en bar   
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överkropp, eller att zooma in på sina magmuskler eller biceps. Att visa upp sina former 

för en kvinna kan vara att endast ha på sig en bikini, ha närbild på brösten eller på andra 

sätt visa upp sin kropp. Bilderna hamnade i denna svarskategori då kroppen på ett eller 

annat sätt varit i fokus. Profilerna placeras i svarskategorierna enligt följande: 

Svarskategori 1 - Profilen har ingen bild på kroppen, Svarskategori 2 - Profilen har en 

eller flera bilder där kroppen tydligt blottas, Svarskategori 3 - Profilen har en eller flera 

bilder där påklädd kropp visas. Användarnas samtliga bilder har granskats och delats in i 

de tre olika svarskategorierna. All data från dessa tre svarskategorier redovisas, men mest 

fokus kommer uteslutande att läggas på Svarskategori 2. För att veta var de olika 

profilerna befann sig i det verkliga landskapet, togs även fråga 14 med i studien:  

 

Var i absoluta rummet är profilen lokaliserad? (Fråga 14) 

 

Eftersom det inte gick att söka på en specifik ort på profilerna på dejtingsajten Tinder, 

samt att många av dem inte skrev ut orten, gjorde att endast dejtingsajterna Badoo och 

Happy Pancake användes. Dessa 160 profiler (80 profiler från respektive dejtingsajt) var 

fördelade på följande sätt i det verkliga landskapet:  

 

 
Figur 4.9: Visar var i Skåne som de olika profilerna är lokaliserade (Skånekarta, 2021). 

 

● 85 st från Malmö  (42 st från Badoo och 43 st från Happy Pancake) 

● 50 st från Lund  (24 st från Badoo och 26 st från Happy Pancake) 

 

● 7 st från Lomma (2 st från Badoo och 5 st från Happy Pancake) 

● 5 st från Veberöd  (2 st från Badoo och 3 st från Happy Pancake) 

● 5 st från Eslöv  (5 st från Badoo och 0 st från Happy Pancake) 

● 3 st från Landskrona  (1 st från Badoo och 2 st från Happy Pancake)   

● 3 st från Staffanstorp  (2 st från Badoo och 1 st från Happy Pancake) 

● 2 st från Bjärred  (2 st från Badoo och 0 st från Happy Pancake) 
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De olika profilerna var ojämnt fördelade i det verkliga landskapet, då det endast fanns ett 

begränsat antal aktiva profiler representerade på Badoo och Happy Pancake från de 

mindre orterna. I detta fall menas aktiva profiler sådana som varit online samtidigt som 

jag har samlat in data från de två dejtingsajterna. Då det finns många profiler som inte 

används men som aldrig tas bort, eller som varit inaktiva under en längre tid, är detta det 

bästa sättet att försäkra sig om att profilerna är aktiva och används. Som det går att se 

ovan var det betydligt fler aktiva profiler representerade från städerna Malmö och Lund 

än vad det var från orter såsom Staffanstorp och Veberöd. Denna överrepresentation av 

profiler från de större orterna gör det svårare att redovisa data mellan större och mindre 

orter på ett legitimt sätt. Kartan är markerad med två röda prickar och sex blåa. De röda 

prickarna representerar större städer i Skåne, såsom Lund och Malmö med en befolkning 

på omkring 100 000 invånare eller mer, medan de blå representerar mindre orter. 

 

Invånarantalet på de åtta orterna: 

 

● Malmö - 317 245 invånare (Statistiska centralbyrån, 2019) 

● Lund   - 92 069 invånare (Statistiska centralbyrån, 2019) 

 

● Landskrona  - 33 372 invånare (Statistiska centralbyrån, 2021)  
● Eslöv - 20 033 invånare (Eslöv kommunfakta, 2021) 

● Staffanstorp - 16 215 invånare (Statistiska centralbyrån, 2021)  

● Lomma - 13 530 invånare (Lomma kommunfakta, 2021) 

● Bjärred - 9 862 invånare (Lomma kommunfakta, 2021) 

● Veberöd - 5 573 invånare (Statistiska centralbyrån, 2021) 

 

De tre frågeställningarna är som sagt relevanta, då de både ger information om hur 

människor lyfter fram kroppen då de framställer sig själva på de olika dejtingsajterna, 

samtidigt som det ger information om var i det verkliga landskapet som respektive profil 

är lokaliserad. Efter att de tre frågeställningarna valts ut, kodades profilernas data i 

programmet Excel. När kodningen väl var klar, omvandlades de till diagram för att lättare 

redovisa hur respektive profil uttryckt sig på de olika dejtingsajterna. 

4.2  Validitet och Reliabilitet 

För att en studie ska ha hög reliabilitet, bör den vara tillförlitlig, det vill säga, en studie 

som genomförs idag bör även visa ett liknande resultat igen i ett senare skede (Bryman, 

2016). När jag samlat in data i samband med denna studie har jag både använt mig av en 

kvalitativ och en kvantitativ metod. Reliabiliteten är sannolikt inte så hög då endast 

80 profiler från vardera dejtingsajt samlades in, för att öka tillförlitligheten bör detta antal 

vara betydligt högre. Skulle en liknande studie genomföras nästa månad, finns det en 

betydande risk att resultatet inte skulle matcha det som framkommit i denna studie. 

Detsamma går att säga om hur människor i det verkliga landskapet förhåller sig till det 

digitala landskapet då så få profiler tagits med från andra orter än Lund och Malmö. 

Eftersom snedfördelningen av antalet profiler är så stor, minskar tillförlitligheten 

markant. Att intervjuerna är så få gör även att reliabiliteten sjunker.  

 

Den data som samlades in från de olika dejtingsajterna har dock en hög validitet, När det 

gäller validiteten, det vill säga, om studien mäter det den avser att mäta, är denna högre 

än reliabiliteten då träffsäkerheten är ganska hög, det vill säga, studien har i stor 

utsträckning lyckas mäta det som avses att mätas.   
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4.3  Etik 

Enligt Hine (2008) finns det fördelar med att undersöka dejting som sker i det digitala 

landskapet då ingen av personerna bakom profilerna själva vet att de blir granskade (Hine, 

2008 i Bryman, 2016). Däremot finns det en problematik då profilerna som granskas inte 

kunnat ge något samtycke till att delta i studien, trots att samtliga personer är medvetna 

om att deras profiler är offentliga. Men då inga bilder visas i studien, blir det samtidigt 

omöjligt att veta om ens profil tagits i beaktande eller inte.  

 

Enligt min åsikt finns det inga etiska dilemman i samband med denna studie. Det enda 

som kan tyckas vara ett etiskt dilemma är att de fiktiva profilerna, som skapats i samband 

med studien, getts intrycket av att vara äkta. Detta har resulterat i att några av profilerna 

blivit kontaktade för att påbörja en konversation. Något sådant kan tyckas olustigt, men 

att profiler inte besvarar meddelanden som skickats från andra profiler är vanligare än 

vad man tror. På dejtingsajten Tinder lämnas till exempel omkring 80% av alla 

meddelanden som skickats obesvarade (Hammarbäck, 2019).  
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5.  Information om de olika dejtingsajterna 

I denna del presenteras först utformningen av de tre olika dejtingsajterna, för att sedan gå 

in mer ingående på hur olika profiler framställer sig själva inom dessa. Till sist ser studien 

om individers lokalisering i det verkliga landskapet har betydelse för hur de uttrycker sig 

i det digitala landskapet. 

5.1  Tinder       

Tinder är den dejtingsajt med flest användare i Sverige. Men detta speglar inte hur det ser 

ut i stora delar av världen, där dejtingsajten Badoo är den mest populära. Trots att Happy 

Pancake är en de mest använda dejtingsajterna i Sverige har den inte riktigt hunnit 

etablera sig i många andra länder utanför Sveriges gränser (Happy Pancake, 2020). Bilden 

nedanför visar vilka dejtingsajter som är mest nedladdade bland 50 utvalda länder runt 

om i världen. Badoo är mest nedladdad i 21 länder, medan Tinder ligger tvåa på 18 länder. 

Happy Pancake finns inte med och tillhör alltså inga av de ”Others” som visas på kartan.  

 

Figur 5.1: De mest nerladdade dejtingsajterna i 50 olika länder från år 2015. På denna karta kan vi se 

att Tinder är den mest nedladdade dejtingsajten i Sverige (Wilhelmsson, 2016). 

Tinder lanserades år 2012 och har idag cirka 60 miljoner användare i mer än 190 länder 
runt om i världen. En studie från år 2017 visade på att cirka 600 000 svenskar någon gång 
använt Tinder och att cirka 80% av dess användare är mellan 16-34 år (Internet Archive, 
2017). Endast 5% av användarna är över 45 år. Fördelningen mellan antalet män och 
kvinnor är ojämn då ungefär 2/3 av användarna är män medan 1/3 är kvinnor (McHugh, 
2015). 
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När en person bestämt sig för att börja använda Tinder, finns det två krav. Personen måste 

ha åtminstone en bild (på vadsomhelst) och ha igång GPS:en på telefonen (eller datorn) 

för att förmedla var personen befinner sig någonstans. När detta väl är gjort, kan 

användaren börja ”svajpa” och bedöma andras profiler. Användaren kan själv avgöra hur 

nära eller hur långt ifrån i det verkliga landskapet en annan användare ska få vara. Detta 

reglerar användaren själv genom att ställa in ett ”Maxavstånd” på dejtingsajten. Radien 

kan vara mindre än 1 km och upp till hela 160 km. 

 

 
Figur 5.2: Denna bild visar hur långt ifrån en individ får vara, som en användare vill svajpa på  

(Tinder, 2020). 

Tinder är utmärkande på det sättet, det vill säga, att det inte behövs särskilt mycket av 
personen för att börja använda dejtingsajten. Det enda som krävs är som sagt en bild (av 
något slag) och en välfungerande internetanslutning för att kunna påvisa var på jorden 
personen befinner sig. Ett ord som blivit synonymt med Tinder är ordet svajpa. Ordet är 
inlånat från engelskans ”swipe” och betyder att svepa, eller rättare sagt ”dra fingrarna åt 
något håll på skärmen” (Språktidningen, 2015).  

För att användaren överhuvudtaget ska kunna ta kontakt med en annan person måste 
användaren bedöma den profil som visas för hen. När detta är gjort, visas en ny profil 
som användaren måste ta ställning till, etcetera etcetera. Som tidigare beskrivits i ”Metod, 
metodologi och material” bedömer användaren en profil genom att välja mellan olika 
alternativ, ”Nope”, ”Like” och ”Superlike”. Om två användare bedömt varandras profiler 
med en ”Like” eller ”Super-like” leder detta till en ”Match” (att båda matchat och gillat 
varandra), vilket gör att användarna nu kan börja kommunicera med varandra, antingen 
genom textmeddelanden eller via telefonsamtal.  

 
Figur 5.3: Så här ser det ut när två användare gillat varandras profiler och matchat med varandra 

(Tinder, 2020). 
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På grund av svajpfunktionen kan användaren göra snabba val när den bedömer någon 

annans profil. En bedömning görs i princip enbart på användarnas profilbilder, då detta 

är det första användaren ser. Eftersom profilbilden är så avgörande, är det viktigt att den 

representerar personen på det sätt den vill bli sedd (Hammarbäck, 2019). Vid 

bedömningen kan en användare svajpa ”Nope” hur många gånger som helst, däremot kan 

endast 50 stycken ”Likes” delas ut under loppet av 12 timmar, samt en ”Superlike” per 

dag (Hammarbäck, 2019). I Sverige svajpar användarna på Tinder ungefär 40 miljoner 

gånger om dagen, vilket gör Sverige till det femte mest svajpande landet i världen. 

Statistiken visar att män svajpar ”Like” i högre utsträckning än vad kvinnor gör. Män 

uppskattas ge en ”Like” till hela 46% av kvinnorna medan motsvarande siffra för kvinnor 

endast är 14% (Hammarbäck, 2019). Den ojämna fördelningen av antalet män och 

kvinnor på dejtingsajten samt att kvinnor i lägre utsträckning väljer att ge män en ”Like” 

gör att kvinnor i högre utsträckning kan välja vem de vill dejta. Trots detta skriver män i 

snitt endast 12 tecken till kvinnor efter att de fått en ”Match” medan motsvarande siffra 

för kvinnor är 122 tecken. En användare lägger i genomsnitt 10 timmar i veckan på 

dejtingsajten, men går endast i snitt på två dejter om året. Cirka 80% av alla meddelanden 

som skickas på Tinder blir aldrig besvarade. På Tinder finns det ingen sökfunktion där 

användaren kan söka på andra profiler utifrån specifika kriterier. Trots att användaren 

måste ha en bild (av något slag)  är det frivilligt att lägga in information om sig själv, om 

användaren skulle vilja göra det, ser det ut så här: 

 

 
Figur 5.4: Här kan användaren lägga in information om sig själv, men inte särskilt utförligt (Tinder, 2020).  
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Att informationen är begränsad spelar kanske inte så stor roll då bilderna tar upp den 

mesta av platsen då användaren svajpar och bedömer andras profiler.  
 

Att Tinder inte leder till att så många människor träffas och att många meddelanden aldrig 

besvaras anses bero på att många användare idag endast använder Tinder för att få 

bekräftelse. En studie som nyligen genomfördes av Global Web Index visar att cirka 42% 

av användarna redan har ett förhållande eller är gifta. Ett bekräftelsebehov som verkar ha 

flyttat från det verkliga till det digitala landskapet (McHugh, 2015). Trots detta visar 

studier på att män som använder Tinder i större utsträckning har sämre självkänsla än 

män som inte gör det (Hammarbäck, 2019).  
 

Dejtingsajten är gratis, men cirka 4 miljoner användare är dock betalande på Tinder. Att 
betala ger användaren tillgång till fler ”Superlikes”, ett obegränsat antal ”Likes”, att 
kunna ångra en svajp, att profilen blir mer sedd samt att de får en obegränsad dejtingradie. 
Dejtingindustrin i det digitala landskapet är lönsam, bara under år 2018 genererades 
800 miljoner dollar till ägarna av dejtingsajten Tinder (Hammarbäck, 2019). 

5.2  Badoo   

Badoo grundades år 2006 i Storbritannien och uppskattas ha cirka 200 miljoner användare 

som talar mer än 47 olika språk runt om i världen (Cook, 2017). Dejtingsajten används 

främst av unga mellan 18 år till 35 år och har en snittålder på 26 år. Det som skiljer Badoo 

från Tinder är att Badoo har en betydligt jämnare fördelning av män och kvinnor. Männen 

står för 47% av användarna medan kvinnorna står för 53% (Dejtingsidor, 2019). För att 

bli medlem på Badoo behöver användaren precis som på Tinder en bild. Men på Badoo 

kan användaren inte ha vilken bild som helst, utan bilden måste följa vissa riktlinjer.  

Dessa är: 

 

- Inga foton som föreställer någon under 18 år  

- Användaren får inte på något sätt dölja ansiktet 

- Inga tydliga logotyper 

- Inget sexuellt olämpligt innehåll  

(Badoo guidelines, 2020) 

 

Användaren behöver heller inte ha igång GPS:en under tiden som den är inne på 

dejtingsajten, något som skiljer sig gentemot Tinder.  

 

När användarna ansluter sig till Badoo, måste de från början registrera vilken stad de 

befinner sig i (denna stad kan dock bytas ut efterhand). Det geografiska söksystemet 

skiljer sig även gentemot Tinder då användarna kan söka på olika städer i landet, samtidigt 

som de kan använda sig av radiefunktionen om den så vill.  

 

Sökradien är nästan identisk med den på Tinder (<1-160 km), förutom att funktionen att 

söka i ”hela landet” har lagts till.  

 
Figur 5.5: Det geografiska söksystemet på dejtingsajten Badoo (Badoo, 2020).  
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I början av sitt medlemskap måste användaren även uppge sin relationsstatus och vad man 

söker efter. Så här ser det ut: 

 

 
Figur 5.6: Dessa frågor måste användaren besvara i samband med att den registrerar sig på 

dejtingsajten (Badoo, 2020). 

 

Som det går att utläsa från alternativen som användaren kan välja mellan i ”Vad söker du 

hos oss?” försöker Badoo återigen framstå som en mer rumsren dejtingsajt. Inga av 

alternativen är så kallade ”oseriösa” eller inbjudande till ”korta relationer”. Den stora 

skillnaden mellan Badoo och Tinder är att användaren på Badoo redan från början kan 

skriva till vemsomhelst utan att först behöva få en match.  

 

Men precis som på Tinder får användarna själva bestämma hur mycket de vill berätta om 

sig själva. Badoo har dock underlättat för användaren att fylla i informationsuppgifter och 

uppmanar också användaren att göra detta. Bland annat uppmanas användaren att uppge 

information gällande längd, kroppstyp, yrke och intressen för att själva kunna söka på 

dessa egenskaper hos andra användare. Denna sökfunktion finns inte alls på Tinder, 

däremot på Happy Pancake. Att denna funktion finns gör att användaren kan vara mer 

petig i sitt sökande bland andra användare, men det får även dejtingsajten att framstå som 

mer seriös.  
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Figur 5.7: På bilden till vänster kan användaren söka på olika egenskaper. På bilden till höger måste 

användaren först svara på de olika egenskaperna innan det går att söka på dem (Badoo, 2020). 

Att användaren både kan söka på en specifik ort och egenskaper hos andra användare på 

Badoo, gör att användaren direkt får reda på fakta som kanske annars framkommit längre 

fram hos en Tinder-dejt. Till skillnad från Tinder kan till exempel användaren på Badoo 

undvika att stöta på användare som redan befinner sig i ett förhållande eller som har en 

helt annan världsbild än en själv. På detta sätt är det mindre risk att användaren stöter på 

individer med egenskaper som den inte alls tycker om. Men samtidigt som den hjälper 

användaren att träffa människor med eftertraktade egenskaper kan den också göra 

användaren extra petig i sitt sökande efter den ”perfekta” partnern. 

 

Nedanför visas de alternativ som finns för användaren då den vill fylla i uppgifter om sig 

själv:  

 
Figur 5.8: På rutan till vänster kan användaren fylla i uppgifter om sitt jobb, utbildning, generell 

information om sig själv och vad man söker. På rutan i mitten svarar användaren på flera frågor för att 

till slut svara med olika synpunkter och beskriva egna intressen på rutan till höger (Badoo, 2020).  
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Trots att Badoo är gratis, är det en dejtingsajt som tjänar pengar genom att användarna 

betalar för att få tillgång till fler funktioner. Dessa funktioner är: 

 

- ”Rise Up”, användarens profil blir mer synlig på dejtingsajten 

- ”Super Powers” användaren kan se fler sökresultat, vem som skickat en ”Like” ♥, 

samt se vem som har läst ens meddelanden 

Att betalfunktionerna skiljer sig från dem på Tinder är kanske inte så konstigt, då 

dejtingsajterna är utformade på olika sätt. 

 

Men Badoo tjänar även pengar genom att användaren betalar ”Credit” för att kunna prata 

med andra populära användare. I vissa fall kan användaren själv bestämma om den vill 

betala eller hellre titta på en 30 sekunder lång reklamfilm för att kunna kommunicera med 

en annan användare. Så här kan det se ut när användaren måste använda sig av ”Credit” 

för att kunna kommunicera med en populär profil:  

 

Figur 5.9: För att kommunicera med denna profil måste användaren betala 200 credits (Badoo, 2020). 

Detsamma gäller om en användare vill skicka en ”Crush” (motsvarigheten till Tinders 

”Superlike”) till en annan användare. Badoo har många liknande funktioner som Tinder, 

men tycks ändå ge ett intryck av att framstå som mer seriös då användarna tvingas lägga 

upp fakta om sig själva, samt använda sig av mer ”lämpliga” bilder för att kunna 

registerna sig på dejtingsajten. 

5.3  Happy Pancake 

Happy Pancake lanserades år 2007 och är den populäraste dejtingsajten som är helt gratis 

bland unga vuxna i åldrarna 18-34 år i Sverige. År 2015 uppskattas dejtingsajten ha cirka 

230 000 aktiva användare runt om i landet (Broman, 2015). Det som skiljer Happy 

Pancake jämfört med Tinder och Badoo är att dejtingsajten helt och hållet är gratis och 

att användarna har tillgång till samtliga funktioner utan att behöva betala för det. För att 

tjäna pengar livnär sig dejtingsajten på att sälja reklam. Dejtingsajten skiljer sig inte bara 

från de andra dejtingsajterna för att den är helt gratis, utan även för att den inte har någon 

svajpfunktion. På så vis påminner dejtingsajten mer om Badoo där användaren själv kan 
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söka bland olika profiler utifrån egenskaper och personlighetsdrag för att sedan välja ut 

dem som hen vill kommunicera med. Men på Happy Pancake kan användaren i högre 

utsträckning gå in i detalj gällande vilka egenskaper och personlighetsdrag en annan profil 

ska ha jämfört med Badoo. 

 

Användaren kan välja att söka på andra profiler utifrån huvudkategorierna: 

Utseende, Personlighet, Jobb och Värderingar. 

 

Utseende: 

 
Figur 5.10: Här finns underkategorierna Kroppstyp, Hårfärg, Ögonfärg och Ursprung  

(Happy Pancake, 2020). 

 

Personligt: 

 
Figur 5.11: Här finns underkategorierna Civilstatus, Barn, Tobak, Alkohol och Djur  

(Happy Pancake, 2020).  
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Jobb:  

 
Figur 5.12: Här finns underkategorierna Sysselsättning, Yrke, Utbildning (Happy Pancake, 2020). 

 

Värderingar: 

 
Figur 5.13: Religion, Politik, Jobb är… och Äktenskap är… (Happy Pancake, 2020). 

 

När sökningen genomförts får användaren upp de profiler som motsvarar egenskaperna 

som användaren sökt efter. Om användaren kan tyckas vara petig i sitt sökande på Badoo, 

är det på en helt annan nivå på Happy Pancake. Men här skiljer sig Happy Pancake jämfört 

med Badoo då användaren inte behöver fylla i uppgifter om sig själv för att kunna söka 

på det hos andra profiler. 
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Figur 5.14: Så här ser det ut då användaren vill fylla i uppgifter om sig själv på Happy Pancake  

(Happy Pancake, 2020). 

 

Dejtingsajtens utformning påminner som sagt mest om Badoo, då användaren själv kan 

välja att prata med vemsomhelst och söka efter användare i olika städer runt om i landet. 

När det gäller det geografiska söksystemet har Happy Pancake även radiefunktionen som 

används då användaren vill veta hur nära eller hur långt ifrån en annan användare är. På 

Happy Pancake är radiefunktionen nästintill identisk med både den som Tinder och 

Badoo använder. På Happy Pancake kan användaren söka efter andra som befinner sig 

inom <500 meter – 100 km, eller upp till ”var som helst”.  

 

 
Figur 5.15: Sökradien på Happy Pancake, här kan användaren själv bestämma var sökradien ska utgå 

från och hur långt ifrån en annan användare får vara från den platsen (Happy Pancake, 2020). 
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På Happy Pancake kan användaren precis som på Badoo själv välja var denna sökradie 

ska utgå ifrån. Vad gäller Tinder måste användaren däremot utgå från den plats där 

användaren befinner sig.  

 

Efter att specifika egenskaper som motsvarar användarens egna kriterier valts ut och 

sökningen genomförts, får användaren upp de profiler som matchar dess sökning. 

Profilerna är dock utformade på ett annat sätt, där användaren till skillnad från Badoo, får 

upp färre men mer utförlig information om profilerna. 

 

Det som skiljer Happy Pancake från Badoo och Tinder är att dejtingsajten lägger mindre 

fokus på bilderna och mer fokus på information om de olika profilerna. På Happy Pancake 

kan användarna även välja att inte ha någon profilbild, något som är utmärkande för denna 

dejtingsajt då både Tinder och Badoo kräver detta för att det överhuvudtaget ska kunna 

gå att bli medlem och använda dejtingsajten. Dejtingsajten försöker framstå som ett 

seriösare alternativ, då de lägger mer vikt på profilernas information och mindre på dess 

utseende (trots att ”Utseende” är det första kategori användaren fyller i information om). 

 

Happy Pancake profilerar sig som en seriös dejtingsajt som tydligt tar ställning mot 

Tinder och Badoo, inte minst gällande matchfunktionen: ”Trött på att svajpa vänster? 

Med Happys snabbfiltrering kan du hitta personer som passar just dig” (Happy Pancake, 

2020). 

 

Happy Pancake påpekar även att det är på denna dejtingsajt som människor finner 

kärleken. De skriver bland annat: ”Vi erbjuder en trygg, bra, gratis tjänst för alla er som 

söker efter en seriös relation eller riktig kärlek.” (Happy Pancake, 2020). Happy Pancake 

vill framstå som ett seriösare alternativ än de andra två dejtingsajterna, men är det 

verkligen så? 
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6.  Analys  

I samband med min studie laddade jag ner de tre olika dejtingsajterna för att försöka skapa 

mig en uppfattning om hur de fungerar. Enligt Ålstig (2003) kan dejtingsajter delas upp i 

två olika kategorier. Den ena kategorin kallas för ”Matchmakingsajt” medan den andra 

kallas ”Flirtsajt”. I matchmakingsajterna ligger fokus främst på att man genom olika 

algoritmer ska finna en passande partner åt användaren. För att bli en medlem på 

matchmakingsajter måste användaren oftast betala en avgift. Avgiften fungerar även som 

en typ av skrämseltaktik, vilket bidrar till att antalet oseriösa användare minskar.  

 

I denna studie är det främst den andra kategorien som är i fokus, det vill säga, flirtsajterna. 

På dessa dejtingsajter är det ingen som hjälper en att finna en partner, utan det får 

användaren själv göra. Här finns det inga algoritmer som hjälper användarna, utan de 

måste på egen hand lista ut hur de ska framställa sig själva för att attrahera andra 

användare. Trots att dejtingsajter är lite av en lek med identiteter, säger det ändå något 

om hur människor vill presentera sig och ge uttryck för vem de vill vara inför andra (Trost 

& Levin, 2004). Men hur ser det egentligen ut på de tre mest populära dejtingsajterna för 

unga vuxna i Sverige, hur framställer sig de olika användarna?  

 

Eftersom studien har valt att koncentrera sig på det visuella och det kroppsliga hos 

profilerna, kommer diagrammen nedan att ge en mer detaljerad beskrivning av hur män 

och kvinnor på de olika dejtingsajterna presenterar sig själva. Användarna är uppdelade 

efter kön och i två åldersgrupper, 18-25 år och 26-34 år.  
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6.1  Användarnas profilbilder  

Så här såg det ut på de olika dejtingsajterna då 80 profilbilder granskades på respektive 

dejtingsajt:  

 

 
Figur 6.1: På diagrammet går det att se hur de 80 profilerna från de fyra olika kategorierna presenterat 

sina profilbilder på dejtingsajten Tinder. 

 

I gruppen män, 18-25 år:    I gruppen kvinnor, 18-25 år:    

■ 10 st visade endast upp sitt ansikte   ■ 11 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 5 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 5 st visade tydligt upp muskler/former 

■ 5 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 4 st visade upp sin kropp, fullt påklädd 

 
I gruppen män, 26-34 år:    I gruppen kvinnor, 26-34 år: 

■ 9 st profiler visade endast upp sitt ansikte  ■ 15 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 4 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 0 st visade tydligt upp muskler/former 

■ 7 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 5 st visade upp sin kropp, fullt påklädd 

 

Som det går att se på diagrammet verkar samtliga grupper blotta sin kropp i ungefär 

samma utsträckning förutom gruppen kvinnor i åldern 26-34 år som tenderar att lägga 

minst fokus på kroppen, då endast 5 av 20 profilbilder visade upp en påklädd kropp 

samtidigt som ingen blottade sina former.     
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Fråga 3: Går det att se personens kropp på profilbilden?

Nej, personen visar mer eller mindre bara upp sitt ansikte på bilden

Ja, personen visar tydligt upp sin kropp och dess muskler/former

På bilden syns hela kroppen, men personen är påklädd och dess muskler/former syns inte
särskilt tydligt
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Figur 6.2: På diagrammet går det att se hur de 80 profilerna från de fyra olika kategorierna presenterat 

sina profilbilder på dejtingsajten Badoo. 

 

I gruppen män, 18-25 år:    I gruppen kvinnor, 18-25 år:  

■ 13 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 10 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 2 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 6 st visade tydligt upp muskler/former  

■ 5 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 4 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 
I gruppen män, 26-34 år:    I gruppen kvinnor, 26-34 år: 

■ 12 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 10 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 3 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 7 st visade tydligt upp muskler/former 

■ 5 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 3 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

På Badoo är det kvinnorna som i högre grad blottar sin kropp än vad männen gör då de 

presenterar sig på sin profilbild.  

  

0

5

10

15

20

Badoo män 18-25 år Badoo män 26-34 år Badoo kvinnor 18-25 år Badoo kvinnor 26-34 år

Badoo, män/kvinnor 
Fråga 3: Går det att se personens kropp på profilbilden?

Nej, personen visar mer eller mindre bara upp sitt ansikte på bilden

Ja, personen visar tydligt upp sin kropp och dess muskler/former

På bilden syns hela kroppen, men personen är påklädd och dess muskler/former syns inte särskilt
tydligt



35 
 

 

 
Figur 6.3: På diagrammet går det att se hur de 80 profilerna från de fyra olika kategorierna presenterat 

sina profilbilder på dejtingsajten Happy Pancake. 

 
I gruppen män, 18-25 år:    I gruppen kvinnor, 18-25 år:  

■ 14 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 17 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 3 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 0 st visade tydligt upp muskler/former 

■ 3 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 3 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

I gruppen män, 26-34 år:    I gruppen kvinnor, 26-34 år: 

■ 15 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 18 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 0 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 2 st visade tydligt upp muskler/former 

■ 5 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■0 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

Diagrammet ovan visar tydligt att Happy Pancake skiljer sig jämfört med Tinder och 

Badoo. Majoriteten av användarnas profilbilder visar endast ansikten och inte mycket 

annat. Det är bara ett fåtal profilbilder där användaren blottar sina muskler/former eller 

som på något sätt visar upp sin kropp.  

 

Utifrån de profiler som granskats på de olika dejtingsajterna går det att utläsa att Happy 

Pancake är den dejtingsajt där kroppen inte lyfts fram i samma utsträckning som på Tinder 

och Badoo då användarna presenterar sin profilbild. Var framträdandet äger rum och vem 

publiken är har med andra ord påverkan på hur användarna väljer att framställa sig själva. 

Att framhäva sin kropp på Happy Pancake ger möjligtvis inte samma fördelar som det 

hade gett på Tinder, där intryckstyrningen av ”Jaget” på detta sätt är mer accepterat. 

 

Men vad säger de fyra intervjupersonerna om de olika dejtingsajterna?  

 

Under intervjuerna blev det relativt tydligt att intrycket som de fått om de olika 

dejtingsajterna speglade sättet som användarna presenterade sina profilbilder på.  

 

Intervjupersonen Magnus säger: ”Det typiska för Tinder är väl att alla har det, och att de 

flesta inte är seriösa med det. Men det går att hitta folk som är seriösa också, men det är 

ofta svårare.” 
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Fråga 3: Går det att se personens kropp på profilbilden?

Nej, personen visar mer eller mindre bara upp sitt ansikte på bilden

Ja, personen visar tydligt upp sin kropp och dess muskler/former

På bilden syns hela kroppen, men personen är påklädd och dess muskler/former syns inte
särskilt tydligt
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Magnus fick känslan av att alla verkade använda dejtingsajten, detta är kanske inte så 

konstigt då Tinder också är den vanligaste dejtingsajten bland unga vuxna. I samband 

med att jag genomförde studien blev jag själv förvånad över hur enkelt det var att 

använda dejtingsajten och direkt börja titta på andra användares profiler. Jag blev snabbt 

beroende av dejtingsajten. Just att inte veta vilken nästa profil som kommer att visas, 

gör att man gärna vill fortsätta svajpa för att se om den profil som kommer därnäst är 

mer attraktiv än den föregående. Samtidigt frambringar denna ovisshet en känsla av ett 

oändligt utbud av singlar som väntar på att få träffa en. Att Magnus fick uppfattningen 

att många användare verkade oseriösa, är kanske inte så konstigt då många profiler 

knappt verkade lägga upp någon information om sig själv, samtidigt som en del av 

profilerna tenderade att framhäva kroppen då de presenterade sig själva. 

 

Intervjupersonen Damiano är inne på samma spår, han säger: ”Tinder handlar bara om 

utseendet /…/ det är så lite information om de olika profilerna, det enda du egentligen 

ser är deras profilbild, det är allt. Badoo påminner om Tinder, just att det är så ytligt, 

däremot går att det att få ut mer information på Badoo.” 

 

Intervjupersonerna Anna och Inez instämmer med Damiano, då även de betonar att 

profilerna på Badoo många gånger har mer information om sig själva än enbart det 

visuella. Att Badoo vill framstå som en mer seriös dejtingsajt, där användaren måste ha 

en bild på sig själv och inte på vadsomhelst som på Tinder är det ändå många profiler 

som tycks ”bryta” mot reglerna, då de innehåller bilder som inte alls har fokus på ansiktet 

utan på själva kroppen. Om Tinder gav ett intryck av att vara ytlig verkade Badoo inte 

vara mycket bättre då många av profilerna framställde sig på ett liknande sätt som på 

Tinder. Att Badoo har en sökfunktion som gör att användaren kan söka på olika kriterier 

hos profilerna gör dock att den känns mer seriös, då användaren faktiskt kan söka efter 

de egenskaper de vill att profilerna ska ha, respektive inte ha. Att användaren kan söka 

upp profiler och inte bara svajpa på dem för att komma i kontakt med andra gör också att 

Badoo framstår som mindre ytlig.  

 

Damiano fortsätter med att säga: ”De [användare] som är på Happy Pancake verkar 

lägga mer fokus på ansiktet och mindre på kroppen, medan på Badoo, där lägger många 

upp bilder där hela du syns.” 

 

Detta stämmer väl överens med hur de olika profilerna presenterat sig på de olika 

dejtingsajterna. Att Happy Pancake vill ta avstånd från Tinder och Badoo visar sig inte 

bara när de olika profilerna på dejtingsajterna jämförs, utan användarna har själva fått 

uppfattningen om att den inte är som de andra två. 

 

Magnus säger: ”På Happy Pancake brukar profilbilden bara vara på ansiktet, de visar 

inte mycket annat.” 

 

Som tidigare nämnts påminner Happy Pancake mer om Badoo då användaren själv kan 

välja att söka på olika kriterier hos de olika profilerna. På Happy Pancake kan användaren 

inte bara fylla i fler uppgifter om sig själv än på Badoo, användaren kan även välja att 

inte ha någon profilbild alls. På detta sätt försöker dejtingsajten ta bort den ytliga aspekten 

och koncentrera sig mer på den information som användarna anger om sig själva. Att 

Happy Pancake försöker ta avstånd från det ytliga gör sig även påmint när man som 

användare går in och tittar på specifika profiler. På varje profil visas först endast 

profilbilden och all annan information om profilen, resterande bilder kommer i slutet på 

varje profil. Detta utmärker Happy Pancake jämfört med de andra dejtingsajterna där det 
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 räcker med ett knapptryck (som på Tinder) eller att skrolla lite längre ner på profilen 

för att se nästa bild (som på Badoo).  

 

För att kunna orientera sig i det digitala dejtinglandskapet är det som sagt viktigt för 

användarna att förstå vilka normer de olika dejtingsajterna har, så att de kan förhålla sig 

till dem och på bästa sätt kunna passa in och optimera sitt eget värde (Barassi, 2016). För 

att lyckas med intrycksstyrningen måste profilbilden bli accepterad av publiken på 

respektive dejtingsajt. Det har med andra ord betydelse var individen väljer att orientera 

sig när det kommer till att förmedla ett korrekt intryck utåt till andra användare. Nyckeln 

till en lyckad identitet är således att intrycksstyrningen accepteras av dess rätta publik 

(Barassi, 2016).  

 

Detta går att återkoppla till Goffman (2004) som betonade att specifika scener inrättats 

för en viss typ av framträdande. Att människor vet var de ska orientera sig i det digitala 

landskapet och på så sätt gör ett medvetet val går att länka till Meads ”Jaget”, där 

människan handlar på ett genomtänkt sätt.  

 

Men speglar användarnas profilbilder även deras övriga bilder?  
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6.2  Användarnas samtliga bilder 

På diagrammen nedan visas resultatet från profilers samtliga bilder på de olika 

dejtingsajterna: 

 

 
Figur 6.4: På diagrammet går det att se om något eller några av bilderna från de 80 profilerna som 

fördelats på de fyra olika kategorierna på något sätt visar upp sin kropp på dejtingsajten Tinder. 

 

I gruppen män, 18-25 år:    I gruppen kvinnor, 18-25 år: 

■6 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 4 st visade endast upp sitt ansikte 

■7 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 9 st visade tydligt upp muskler/former  

■7 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 7 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

I gruppen män, 26-34 år:   I gruppen kvinnor, 26-34 år: 

■9 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 7 st visade endast upp sitt ansikte  

■3 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 4 st visade tydligt upp muskler/former 

■8 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■9 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

Efter att ha gått igenom samtliga bilder från de 80 profilerna på Tinder går det att se att 

kvinnorna tenderar i något högre utsträckning än männen att presentera en eller flera 

bilder där kroppen blottas. Det går även att se att de unga männen och kvinnorna i gruppen 

18-25 år är mer benägna att blotta kroppens muskler/former på en eller flera av sina bilder 

än de andra i grupperna 26-34 års åldern.  
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Fråga 13: Visar övriga bilder upp kroppen på något sätt? 

Nej, personen visar mer eller mindre bara upp sitt ansikte på bilderna

Ja, personen visar tydligt upp sin kropp och dess muskler/former på en eller flera bilder

På en eller flera bilder syns hela kroppen, men personen är påklädd och dess
muskler/former syns inte särskilt tydligt
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Figur 6.5: På diagrammet går det att se om något eller några av bilderna från de 80 profilerna som 

fördelats på de fyra olika kategorierna på något sätt visar upp sin kropp på dejtingsajten Badoo. 

 

I gruppen män, 18-25 år:    I gruppen kvinnor, 18-25 år:  

■ 9 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 7 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 2 st visade tydligt upp muskler/former  ■ 7 st visade tydligt upp muskler/former 

■ 9 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 6 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

I gruppen män, 26-34 år:    I gruppen kvinnor, 26-34 år: 

■ 6 st visade endast upp sitt ansikte   ■ 8 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 4 st visade tydligt upp muskler/former   ■ 8 st visade tydligt upp muskler/former  

■ 10 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 4 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

Precis som på Tinder tenderar fler kvinnor än män att blotta sin kropp på en eller flera av 

sina bilder. Det oväntade i det här diagrammet är att män i åldern 18-25 år blottar sin 

kropp minst.  
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Fråga 13: Visar övriga bilder upp kroppen på något sätt? 

Nej, personen visar mer eller mindre bara upp sitt ansikte på bilderna

Ja, personen visar tydligt upp sin kropp och dess muskler/former på en eller flera bilder

På en eller flera bilder syns hela kroppen, men personen är påklädd och dess
muskler/former syns inte särskilt tydligt
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Figur 6.6: På diagrammet går det att se om något eller några av bilderna från de 80 profilerna som 

fördelats på de fyra olika kategorierna på något sätt visar upp sin kropp på dejtingsajten Happy Pancake. 

 
I gruppen män, 18-25 år:    I gruppen kvinnor, 18-25 år: 

■ 12 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 8 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 3 st visade tydligt upp muskler/former   ■ 4 st visade tydligt upp muskler/former  

■ 5 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 8 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

I gruppen män, 26-34 år:    I gruppen kvinnor, 26-34 år: 

■ 12 st visade endast upp sitt ansikte  ■ 15 st visade endast upp sitt ansikte 

■ 0 st visade tydligt upp muskler/former   ■ 3 st visade tydligt upp muskler/former  

■ 8 st visade hela kroppen, fullt påklädd  ■ 2 st visade hela kroppen, fullt påklädd 

 

Precis som med profilbilderna har användarna på Happy Pancake färre profiler som på 

något sätt väljer att visa kroppen jämfört med Tinder och Badoo. På dejtingsajten har 

majoriteten av användarna bilder på sig själv där enbart ansiktet syns.  

 

Att dejting många gånger utspelar sig i det digitala landskapet har gett upphov till att 

användarna idag kan presentera ett mer idealiserat jag, där kroppens kommersialisering 

kan användas som ett medel för att öka attraktionskraften (Illouz, 2020).  

 

Detta blir tydligt på dejtingsajterna Tinder och Badoo där ungefär var fjärde profil har en 

bild på sig själv där kroppen blottas. Att kroppen har betydelse för hur människor ser på 

varandra nämndes bland annat av Goffman (1972) som betonade att inget annat har högre 

visibilitet hos människan än just det kroppsliga (Goffman, 1972 i Paulsen, 2010). 

 

Studier har visat att människan redan inom loppet av en sekund favoriserar ett objekt. 

Dejtingsajter som exempelvis Tinder har institutionaliserat detta, det vill säga, där 

användaren direkt fattar ett beslut om en profil är attraktiv eller inte. I situationer som 

dessa menar Illouz (2020) att människor blir till kroppar, som i sin tur blir till en 

ögonblicksbild som bedöms som attraktiv eller inte.  
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På så sätt är det ingen tillfällighet att bilder på kroppen tas med hos flertalet användare på 

Tinder, då de vet att de omedelbart måste göra ett intryck på dem som betraktar dem. På 

så sätt är det heller ingen överraskning att Tinder har flest profiler med bilder där kroppen 

blottas.  

 

Trots att användarna på Badoo inte behöver bedöma andras profiler för att komma vidare 

till nästa profil, som på Tinder, har dejtingsajten nästintill lika många profiler som har en 

eller flera bilder där kroppen blottas. Dessa två dejtingsajterna skiljer sig från Happy 

Pancake som inte alls har denna typ av funktion. Enligt Illouz (2020) är det mycket lättare 

att utvärdera kroppen än vad det är att tillskriva profiler personliga värden, då 

referenspunkten hela tiden förändras eftersom användaren varje gång får nya profiler som 

den ska bedöma.  

 

Intervjupersonen Magnus säger: ”På Tinder har man ofta inte någon aning vad man söker 

efter. Man går mer på sina förutfattade meningar, utifrån bilden typ.” 

 

Människor har med andra ord inte den blekaste aning om hur de ska bedöma andras 

profiler då de befinner sig i en marknadssituation där utbudet tycks vara oändligt. Trots 

svårigheten att välja ut en partner i dagens digitala landskap, har fysisk attraktion blivit 

ett legitimt kriterium vid valet av partner då den fysiska dragningskraften kontinuerligt 

ökat i betydelse under de senaste 50 åren, något som både män och kvinnor tycks lägga 

stor vikt vid (Illouz, 2020). Denna utveckling har spätts på i samband med att media och 

modeindustrin vuxit och utvidgats i världen (David Buss, 2001 i Illouz, 2015). 

 

Att Tinder fått ryktet av att vara en plats där tillfälliga relationer äger rum är kanske ingen 

slump, eftersom många användare har profiler där de framhäver det kroppsliga vid sin 

presentation. Enligt intervjupersonerna Inez, Anna och Magnus verkar det finnas ett rykte 

om att just yngre människor använder Tinder för tillfälliga träffar.  

 

”Det finns såklart förutfattade meningar om att yngre människor mestadels använder 

Tinder för att ligga” (Citat är hämtat från intervjupersonen Inez). 

 

Illouz (2015) påpekar att kroppen och anspelning på dess sexualitet idag har blivit en typ 

av statusmarkör vid sökandet efter en partner. Att människor från olika sociala klasser nu 

konkurrerar på samma arena trots oförenliga egenskaper har gjort att konkurrensen 

hårdnat bland användarna i det digitala dejtinglandskapet. Sexualitet och 

kommersialisering av kroppen har på så sätt blivit ett mer påtagligt sätt att bedöma och 

ranka tänkbara partners. På dejtingsajter som Tinder där användaren själv inte kan välja 

vilka egenskaper de letar efter, underlättar det för användaren att ranka människor utifrån 

deras sexuella dragningskraft (Illouz, 2015). Med andra ord går det att säga att människors 

sexuella dragningskraft blivit ett kriterium som ersatt andra kriterier, där sexualitet har 

blivit en typ av kapital.     I samband med att det kroppsliga hamnar i centrum, blir känslor 

och egenskaper mindre viktiga när det gäller att inleda en relation. Detta går till exempel 

att se på dejtingsajten Tinder där mest fokus är på det visuella och nästan inte alls på det 

verbala (Illouz, 2015). Ändå är dejtingsajten den mest populära bland unga vuxna i 

Sverige. 

 

Att fatta ett beslut om någon är attraktiv eller inte kan tyckas svårt och kräva en hel del 

energi (Schwartz, 2004). Men genom att bedöma det sexuella innehållet slipper 

användaren lägga tid och ansträngning på andra egenskaper. Användaren behöver mer 

eller mindre bara försäkra sig om att det sexuella alternativet är bra nog (Illouz, 2015).   
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”Man skulle kunna säga att den som gjorde en romantisk värdering i förmodern tid gjorde 

det på ett auktionshus i den meningen att han agerade under knapphetens stjärna. Dagens 

sexuella eller romantiska värdering sker snarare i ett snabbköp där det inte finns någon 

tydlig referenspunkt för hur man ska välja och man är osäker på vad man vill ha.”  

(Illouz, 2020, sida 185). 

 

Att användarna väljer att framhäva sin kropp där konkurrensen är som tuffast är kanske 

inget konstigt, då de genom intrycksstyrning försöker vinna fördelar gentemot de andra. 

Att kroppen framhävs som mest på dejtingsajterna Tinder och Badoo där konkurrensen 

är som hårdast är med andra ord helt normalt. På dejtingsajter där konkurrensen inte är 

lika stor behöver inte samma betoning läggas på det kroppsliga. Att både män och kvinnor 

vill öka sin attraktion och förmedla en mer idealiserad bild av sig själva bidrar även till 

andra fördelar på grund av ”Halo-effekten”. Att en människa är attraktiv kan även ge 

andra fördelar, såsom att uppfattas som mer intelligent och trevligare än vad personen 

egentligen är (Cialdini, 2005).  

 

Aldrig tidigare i den mänskliga historien har alternativen vid valet av en partner varit så 

många. Trots att det låter positivt, kan det stora utbudet av potentiella partners ändå 

försvåras, då känslor av ångest kan uppstå för den som ska välja. Ångesten infinner sig 

hos personen, då den efter sitt val kan gå miste om att hitta någon bättre bland det stora 

utbudet av potentiella partners. Individen kan på så sätt känna en viss ånger redan i förväg, 

då fantasin frammanar idealbilder och föreställningar om att det finns bättre alternativ än 

det man kanske redan har valt (Schwartz, 2004). Trots att individens bedömningar många 

gånger utförs snabbt, väljer den många gånger bort personer som den egentligen inte alls 

vet någonting om, annat än dess utseende. Då många användare ser bättre ut än i 

verkligheten då deras bilder kanske manipulerats försvårar det ytterligare för den som 

väljer.  

 

Enligt Lucy Brown som är professor i neurologi vid Einstein College of Medicine i New 

York och som ägnat mer än 15 år med att förstå vad som händer hos människan då vi blir 

attraherade av någon annan, är kanske idealiserade bilder av andra användare mindre 

viktiga än man tror. Även om det kan tyckas enkelt att avgöra om någon är attraktiv eller 

inte utifrån en bild, görs det å andra sidan kanske inte samma bedömning då vi ser samma 

människa i verkligheten. Våra hjärnor är med andra ord inte utvecklade för att avgöra om 

en person är attraktiv eller inte bara genom att titta på en bild, utan människan är skapad 

för att bedöma någon i verkligheten, då detaljer som människors rörelsemönster och sättet 

att le på tas med i beräkningarna (Axelsson, 2017). 

 

Trots att vi inte må vara skapade för att göra bedömningar utifrån bilder, tenderar män 

och kvinnor att ha olika kriterier när det kommer till att välja en partner (Paulsen, 2010). 

Män värderar i högre grad kvinnans kroppsliga kapital och fäster större vikt vid utseendet 

än vad kvinnor gör gällande män. Relaterande till Goffmans intryckstyrning (2004) finns 

det med andra ord en anledning till att fler kvinnor visar upp sin kropp då de presenterar 

sig i det digitala landskapet. Att fyra av sex ovanstående diagram visar på att kvinnor 

visar upp sin kropp något mer jämfört med männen är kanske ingen tillfällighet. Enligt 

Paulsen (2010) lägger kvinnor mindre vikt på det kroppsliga kapitalet än vad männen gör, 

då de snarare attraheras av deras status och stil. 

  

Men när det gäller ålder, finns det skillnader på hur yngre och äldre användare framställer 

sig i det digitala landskapet? Många studier pekar på att det är troligare att äldre personer  
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oftare söker partners på ett seriösare sätt och också spenderar mer tid på att finna kärleken 

digitalt än vad yngre gör (Stephure et al., 2009).  

 

En stor fördel med att dejta i det digitala landskapet är som sagt att människor har större 

möjlighet att kontrollera sättet de presenterar sig själva på och på så sätt styra de intryck 

som andra ska få av dem.  

 

Men, har sättet som människor presenterar sig på i det digitala landskapet betydelse för 

var i det verkliga landskapet de befinner sig?  

6.3  Användarnas profilbilder i relation till deras lokalisering 

I diagrammet nedan går det att se hur de 160 profilerna med användare från orterna 

Bjärred, Eslöv, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Veberöd har 

presenterat sina profilbilder på dejtingsajterna Badoo och Happy Pancake: 

 

 
Figur 6.7: Diagrammet visar hur användare från orterna Bjärred, Eslöv, Landskrona, Lomma, Lund, 

Malmö, Staffanstorp och Veberöd framställt sina profilbilder på dejtingsajterna Badoo och Happy 

Pancake. 

 

Nedan förtydligas diagrammet, då varje ort visar sättet som varje användare presenterat 

sig på.  
Bjärred   ■ 1  ■1 ■0 = 2 st  

Eslöv  ■ 4 ■0 ■1 = 5 st 

Landskrona  ■ 2 ■1 ■0 = 3 st 

Lomma  ■ 6 ■0 ■1 = 7 st 

Lund  ■ 34 ■6 ■10 = 50 st 

Malmö  ■ 58 ■12 ■15 = 75 st 

Staffanstorp  ■ 2 ■1 ■0 = 3 st 

Veberöd  ■ 1 ■3 ■1 = 5 st 

Totalt     =160 st 
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kropp och dess former
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personen är påklädd och dess
former syns inte särskilt tydligt
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För att få mer användning av denna data och göra någon typ av jämförelse, slogs de 

mindre orterna ihop med varandra och jämfördes med städerna Malmö och Lund. Så här 

såg fördelningen ut då: 

 

 
Figur 6.8: Diagrammet beskriver hur antalet användare framställde sin profilbild utifrån om de kom från 

städerna Malmö/Lund eller de andra orterna. 

 

För att göra detta rättvisa gjordes fördelningen om till procentenheter. Så här såg det ut 

då: 
 

 
Figur 6.9: Diagrammet visar procentfördelningen av hur användarna framställde sin profilbild utifrån 

om de kom från städerna Malmö/Lund eller de andra orterna. 

 

Diagrammet visar att det inte verkar ha någon större betydelse var användaren är 

lokaliserad i det verkliga landskapet. Oavsett om hen befinner sig på en mindre ort eller i 

större stad så framställer användaren sin profilbild på ett liknande sätt på båda 

dejtingsajterna Badoo och Happy Pancake. Det som går att urskilja från diagrammet är 

att något fler användare i de mindre orterna tenderar att blotta sin kropp mer än de från 

städerna Lund/Malmö. Skillnaden är dock marginell. 
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6.4  Användarnas samtliga bilder i relation till deras lokalisering 

Blev resultatet annorlunda då samtliga bilder från användarna på Badoo och Happy 

Pancake togs i beaktande? Diagrammet nedan redovisar detta, så här såg det ut:  

   

 
Figur 6.10: Diagrammet visar hur användare från orterna Bjärred, Eslöv, Landskrona, Lomma, Lund, 

Malmö, Staffanstorp och Veberöd framställt sina bilder på dejtingsajterna Badoo och Happy Pancake. 

 

Bjärred   ■ 1 ■ 0 ■ 1 = 2 st 

Eslöv  ■ 1  ■ 0 ■ 4 = 5 st 

Landskrona  ■ 1 ■ 1 ■ 1 = 3 st 

Lomma  ■ 4 ■ 1 ■ 2 = 7 st 

Lund  ■ 26 ■ 7 ■ 17 = 50 st 

Malmö  ■ 41 ■ 17 ■ 27 = 75 st 

Staffanstorp  ■ 0 ■ 3 ■ 0 = 3 st 

Veberöd  ■ 3 ■ 2 ■ 0 = 5 st 

Totalt     =160 st 
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Så här såg fördelning ut mellan de mindre orterna och städerna Lund/Malmö, resultatet 

visas i diagrammet nedanför: 

 

 
Figur 6.11: Diagrammet beskriver hur antalet användare framställde sina bilder utifrån om de kom från 

städerna Malmö/Lund eller de andra orterna. 

 

Efter att ha gjorts om i procentenheter såg det ut så här: 
 

 
Figur 6.12: Diagrammet visar procentfördelningen av hur användarna framställde sina bilder utifrån om 

de kom från städerna Malmö/Lund eller de andra orterna. 

 

När samtliga bilder från användarna på Badoo och Happy Pancake granskats visar 

resultatet även här stora likheter mellan de mindre orterna och städerna Lund/Malmö. 

Precis som profilbilderna, visar tidigare diagram att det finns en marginell  
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överrepresentation av användare från de mindre orterna som blottar sin kropp än de från 

städerna Lund/Malmö.  

 

I denna studie verkar det inte ha någon större betydelse för var i det verkliga landskapet 

som användaren befinner sig, då hen ändå framställer sig på ett liknande sätt i det digitala 

landskapet.  

 

Att det är så stora likheter mellan hur människor från olika orter framställer sig på de två 

dejtingsajterna Badoo och Happy Pancake är kanske ingen tillfällighet då människor, 

oavsett lokalisering, mer eller mindre konkurrerar på samma villkor i det digitala 

landskapet. 

 

Trots att diagrammen ovan visade på många likheter för hur människor från olika orter 

uttrycker sig på dejtingsajterna Badoo och Happy Pancake, tenderade något fler från de 

mindre orterna att blotta sin kropp än de från städerna Lund/Malmö. Att resultatet visar 

på en knapp överrepresentation från de mindre orterna går endast att spekulera i. Kan det 

möjligtvis vara så att användarna därifrån upplever en större konkurrens i det verkliga 

landskapet då utbudet av potentiella partners kanske är mindre på landsbygden än vad det 

är i de större städerna? 

 

Både Malmö och Lund är universitetsstäder, där en stor del av befolkningen utgörs av 

unga människor. Att det både finns fler människor, och i synnerhet fler unga människor, 

betyder att det finns fler potientiella partners. Utbudet av potentiella partners i det verkliga 

landskapet är med andra ord sannolikt större i de större städerna än vad det är på de mindre 

orterna.  

 

Trots att det relativa avståndet är mer eller mindre icke existerande i det digitala 

landskapet kan ändå det absoluta avståndet ha betydelse för vem användarna väljer att 

kontakta i det digitala landskapet. Alltså, trots att användarna konkurrerar på samma 

villkor i det digitala landskapet, kan dess lokalisering i det verkliga landskapet ändå ha 

betydelse för hur konkurrenskraftig användarens profil är på de olika dejtingsajterna. Det 

kan vara så att det krävs både mer tid och energi av en användare för att träffa någon som 

befinner sig längre bort i det verkliga landskapet. De användare som befinner sig längre 

bort kan på så sätt behöva visa mer av kroppen för att framstå som mer attraktiv. För att 

en användare ska ta sig en längre sträcka för att träffa någon annan må belöningen också 

vara större, det vill säga, genom att använda kroppen i sin presentation kan användaren 

framstå som mer attraktiv och på så sätt få andra användare att acceptera en större kostnad 

men också få en större belöning. Dessa aspekter är viktiga att ha i åtanke då människan 

strävar efter att maximera sina belöningar och minimera sina kostnader, det vill säga, vid 

valet av en potentiell partner gör människan oavsiktliga kalkyleringar gällande belöningar 

och kostnader.   

 

Skulle kostnaden vara för stor tenderar vi att tänka om och välja något annat som kan 

tyckas bättre (Engdahl & Larsson, 2011). I det digitala landskapet är det relativa avståndet 

samma för alla, men när användarna väl ska träffa varandra, måste det absoluta avståndet 

tas med i beräkningarna.  

 

Men trots marginella skillnader är resultaten i studien nästintill identiska, det vill säga, 

det finns nästan ingen skillnad på sättet som profiler framställer sig i det digitala 

landskapet i relation till var de är lokaliserade i det verkliga landskapet.   
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Att profilerna framställer sig på liknande sätt i städerna Lund/Malmö och i de mindre 

orterna kan ha att göra med att samtliga användare befinner sig inom samma område, det 

vill säga, det absoluta avståndet mellan de olika orterna är inte särskilt långt.  Alltså, det 

absoluta avståndet mellan de olika orterna minimerar möjligtvis skillnaderna för hur 

människor framställer sig i det digitala landskapet. Trots att skillnaden mellan hur 

människor från Lund/Malmö och de andra orterna framställer sig är ytterst marginell, 

hade en studie som använt sig av en större geografisk spridning och fler profiler kunnat 

visa på ett annat resultat. Med andra ord så hade det absoluta avståndet mellan olika orter 

möjligtvis påverkat sättet som människor framställer sig i det digitala landskapet.  

 

Då Sverige är ett väldigt avlångt land med stora avstånd från norr till söder hade det inte 

bara varit intressant att undersöka skillnaderna mellan hur människor framställer sig 

själva beroende på om de bor på större och mindre orter, utan även att se om det skiljer 

sig åt beroende på var i landet man befinner sig. 

 

Eftersom studien utförts under samma period som utbrottet av COVID-19, kan detta ha 

påverkat sättet som människor framställer sig själva på i det digitala landskapet, då 

människors mobilitet i det verkliga rummet kraftigt begränsats. Den pågående pandemin 

har med andra ord lett till att det har skett färre aktiviteter och möten mellan människor. 

COVID-19 kan på så sätt ha suddat ut skillnaderna mellan hur människor på landsbygden 

och städerna lever sina liv.  
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7.  Slutsatser  

• Tinder är utformat så att användaren hela tiden måste göra bedömningar av andra 

för att komma vidare till nästa profil. Användaren behöver knappt ge någon 

information om sig själv, då det visuella står i fokus. Tidigare användare ger 

intryck av att Tinder är ytlig och att dejtingsajten används på ett oseriöst sätt. 

Badoo framstår som en seriös dejtingsajt då det går att söka på olika kriterier hos 

användarna och på grund av riktlinjerna som begränsar det sexuella innehållet. 

Trots detta har tidigare användare uppfattningen att dejtingsajten är ytlig även om 

profilerna har mer information om sig själva. Happy Pancake framstår även den 

som en seriös dejtingsajt som fokuserar mer på att finna kärleken och har andra 

kriterier än just det ytliga. Tidigare användares uppfattning stämmer överens med 

hur dejtingsajten beskriver sig själv. 

• På profilbilderna tenderar användarna att blotta kroppens muskler/former i högre 

utsträckning på dejtingsajterna Tinder och Badoo än på Happy Pancake. Då 

användarnas samtliga bilder granskades framkom ett liknande resultat. 

• Studien visade att det inte spelar någon roll var i det verkliga landskapet 

användaren befinner sig, då sättet hur användare blottade sin kropp i det digitala 

landskapet visade på liknande resultat för Lund/Malmö som för de övriga orterna.  

Det relativa rummet är alltså så likt mellan orterna i det absoluta rummet att 

studien inte ger något utslag. 

 

7.1  Framtidsutsikter  

För att genomföra en liknande studie längre fram bör inte bara antalet profiler vara fler, 

även skillnaderna och avståndet mellan orterna bör vara mer påtaglig. För att få fram ett 

tydligare resultat hade även en av kategorierna kunnat tas bort, det vill säga, den kategori 

som enbart beskriver om profilen har en bild där hela den påklädda kroppen visas.  

 

Om en liknande studie skulle visa på ett liknande resultat som denna är svårt att förutspå. 

Men då människor på landsbygden ofta går i skolan eller arbetar i städerna samt har 

samma kulturella vanor gällande digitala medier, kan framtida studier visa på ett liknande 

resultat mellan städer och mindre orter. Frågan är om människor kommer att framställa 

sig på ett liknande sätt i framtiden som de gör idag, eller om de kommer att blotta kroppen 

i mindre utsträckning för att istället förlita sig mer på känslor och egenskaper? Då 

utvecklingen i samhället går mot att människan mer och mer framhåller det fysiska, är 

det tveksamt att denna trend kommer att förändras. Att Sveriges populäraste dejtingsajt 

för unga vuxna också är en sajt där det visuella och kroppsliga tar upp mycket plats är 

kanske ingen tillfällighet, då människan verkar vilja att det ska vara enkelt och gå snabbt 

att hitta en partner. Då man ser den riktning som samhället i stort verkar gå så har jag 

ingen anledning att tro att utvecklingen gällande dejting skulle gå i motsatt riktning i den 

närmsta framtiden.  

 

Att samhället blivit mer digitaliserat har såklart påverkat sättet vi människor dejtar på, då 

det relativa avståndet inte bara suddat ut betydelsen av det absoluta avståndet, utan även 

gjort att människor kan välja vilket sätt de vill framställa sig på. Detta har bidragit till att 

många nya dejtingsajter tillkommit. Min förhoppning är att människor fokuserar mer på 

personliga egenskaper och gemensamma intressen istället för att utgå från det kroppsliga 

och fysiskt attraktiva när de väl dejtar i det digitala dejtinglandskapet.  
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APPENDIX 1 

Samtliga intervjupersoner har vid något tillfälle använt alla tre dejtingsajterna Tinder, 

Badoo och Happy Pancake. 
 

Intervjuguide för intervjupersonerna: 

 

Fråga 1:  Du har tidigare använt olika dejtingsajter, vilka är dessa? 

 

Fråga 2:  Hur bestämmer man sig för vilket dejtingsajt man ska använda? 

 

Fråga 3:  Vad tycker du är skillnaden på de olika dejtingsajterna?  

 

Fråga 4:  Vad tycker du kännetecknar respektive dejtingsajt? 

 

Fråga 5:  Vilka rykten hade du hört om respektive dejtingsajt? 

 

Fråga 6:  Hur tror att ålder och kön spelar in i val av dejtingsajt? 

 

Fråga 7:  Hur tycker du människor framställer sig själva rent visuellt på respektive 

dejtingsajt? 
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APPENDIX 2 

De tre vanligaste dejtingsajterna i Sverige för unga mellan 16-34 år 

Tinder - Hitta vänner, dejtar, relationer och allt däremellan 

 
Badoo - Ärlig dating. Swipa, matcha och chatta med verifierade tjejer och killar i närheten  

 
 

Happy Pancake - 100% gratis dejting, lätt med Happy Pancake. Utforska profiler chatta enkelt

 
 

 

De två vanligaste dejtingsajterna för 35 åringar och äldre 

 
Match - Match är en datingapp för de som vill ha en seriös relation. Bli medlem gratis         

 
 

Mötesplatsen - Ladda ner Mötesplatsens Android app gratis och träffa singlar direkt i mobilen         

 
 

 

Övriga populära dejtingsajter i Sverige 
 

Happn - Träffa människor som har korsat din väg                          

 
 

Bumble - Bumble connectar dig med nya personer och tjejerna tar alltid första stegen          

 
 

Elitsinglar - Möt din nya kärlek med dejting-appen för 40+ singular & välbildade            

 
 

Victoria Milan - En dejtingsida med tusentals gifta och upptagna                                     

 
 

Academic Singles - Hitta utbildade singlar som du                                                                    
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Friluftsliv.se - För dig som gillar friluftsliv, söker vänner eller en partner                                      

 
Grindr - Exklusivt för homosexuella, bi och nyfikna män. Chatt, dela bilder och möta upp 

 
 

Veggly - Den hjälp du behöver för att hitta ditt vegan- eller vegetariska datum                      

 
 

Zoosk - Träffa härliga singlar med den bästa dejtingappen                                       

 

Kristen dejting - En plats där ensamstående kristna skapar glada bibelfamiljer                

 
 

KristenDateSverige - Mötesplats och dejtingsida för oss med kristna värderingar och traditioner 

 
 

50PlusMatch - Dating för aktiva 50-plussare                                               

 
eDarling - Söker du en seriös partner? Träffa likasinnade med eDarlings dejting-app!     

 
 

Cdate - Sök efter, flirta med och träffa riktiga människor precis runt hörnet              

 
 

Relate - Träffa någon baserat på dina värderingar – ett djupare sätt att dejta                       

 
 

Vissla - Välj kategori utifrån vad du söker just nu –Vänner, Kärlek eller en Flirt         r           

 

Marcus ”Paul-Tucker” Amasalidis  
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