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Abstract 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur unga heterosexuella män och kvinnor framställer 

sig på dejtingappen Tinder. För att undersöka detta har tio manliga och kvinnliga tinderprofiler 

analyserats och sex semistrukturerade intervjuer med tre män respektive tre kvinnor genomförts. 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Sociologen Anthony Giddens och Zigmunt Baumans 

modernitetsteorier samt Anja Hirdmans teorier kring kroppsideal och normer för män och kvinnor. 

Tre centrala teman skapades från det empiriska materialet. Dessa teman var: Personlig integritet i 

en digitaliserad värld, Balansen mellan trovärdig och attraktiv samt Normer och Ideal. Studien visar 

att informanterna reflekterar över att bibehålla sin personliga integritet samtidigt som de vill 

framställa sig själva som trovärdiga och attraktiva. Resultaten visar även att både männen och 

kvinnorna påverkas av de ideal och normer som råder i samhället i samband med deras framställning 

på dejtinappen.  
 

Nyckelord: tinder, nätdejting, personal branding, genus, sexualitet, normer, ideal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord  

Vi vill börja med att tacka vår handledare Åsa Gustafson som stöttat och hjälpt oss när vi 

behövt det som mest. Sedan ett stort tack till alla informanter som har ställt upp på intervjuer 

och även till alla er där ute som använder Tinder. Tack vare er har denna studie varit möjlig 

att genomföra. Stort tack och tindra på!    
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Inledning 

Sociologen Anthony Giddens skriver om det moderna samhället. Han menar att idag har det 

blivit varje individs enskilda uppgift att forma sin identitet, vilken tidigare till stor del har 

präglats av släktskap, kön, social status och andra relevanta attribut. Detta innebär att vi 

idag i större utsträckning än tidigare blir ansvariga för vår identitet och det skulle kunna 

uppfattas som att vi framför allt är vad vi gör oss till. I samband med modernitetens framväxt 

har även internet fått sitt stora genombrott vilket ökat tillgängligheten för att ta del av och 

dela information (2006). År 2005 slog sociala medier som Facebook och Twitter igenom i 

samhället och fungerar idag som forum där kommunikation och åsikter kan äga rum. 

Lindgren (2012) resonerar kring skapandet av begreppen “medier” och “kommunikation” 

som tidigare varit enskilda begrepp, men som nu används mer tillsammans. Den möjlighet 

att använda medier som en form av kommunikation har ökat möjligheten för människor att 

skapa och forma deras identitet. 

 

En del av sociala medier som blivit allt vanligare idag är nätdejting. Med hjälp av nätdejting 

kan individer marknadsföra sig själva, bedöma andras profiler och skapa en interaktion med 

de personer som har de egenskaper individerna önskar (Heino et al. 2010). Den 

marknadsföring varje enskild individ gör brukar förklaras av begreppet personal branding. 

Begreppet har framförallt studerats inom företagskulturen och inte inom andra sociala 

sammanhang vilket gör det desto mer intressant att studera i relation till andra områden, 

som nätdejting. En stor del av Personal branding handlar om att varje individ är VD över 

sig själv och bär huvudansvaret för att marknadsföra varumärket “dig själv” (Montoya & 

Vandehey 2009). Centralt vid marknadsföring är vilken publik man som individ har och 

varumärket formas till stor del därefter (Bence 2009). Den marknadsföring som sker via 

nätdejting gör det intressant att studera likheter och skillnader i kvinnor och mäns 

presentationer. Media framställer vad som utgör, eller bör utgöra, vad som är kvinnligt 

respektive manligt och hur vi ska förstå dessa framställningar i förhållande till varandra. 



2 
 

Detta medför att media inte bara återger idéer om kvinnor och män, utan är också med och 

skapar dem (2006). Dessa idealbilder som media skapar, kan antas påverka hur unga män 

och kvinnor väljer att marknadsföra sig själva på nätdejtingsidor. 

 

Syfte 

Syftet med denna är därför att undersöka hur män och kvinnor presenterar sig på 

dejtingappen Tinder. 

Frågeställningar 

 

- Hur fungerar personal branding på dejtingappen Tinder?   

- Vilka strategier använder informanterna för att behålla sin personliga integritet på 

dejtingappen?  

- Hur är personal branding relaterat till reproduktionen av manligt och kvinnligt vid 

dejtingappen bland heterosexuella män och kvinnor? 
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Bakgrund 

Nätdejting och Tinder 

 

Mobiltelefoner har blivit allt vanligare att individer använder sig av, de är lätta att bära, 

billiga att äga och går att använda på de flesta ställen. Detta har förenklat möjligheterna att 

nätdejta då flera nätdejtingsidor finns som en app-funktion i mobiltelefonen. Idag finns det 

otroligt många olika nätdejtingsidor för olika ändamål. Exempelvis om du vill hitta en 

partner som är högutbildad eller har ett välbetalt jobb så finns Elitsinglar.se. Om man endast 

söker efter en person som redan är i ett förhållande och är intresserade av att ha en affär så 

finns dejtingsidan Victoria Milan. Dessa är endast två av ett trettiotal olika nätdejtingsidor 

som finns på internet. Det finns även många olika hemsidor på internet som beskriver hur 

man bäst ska lyckas på nätdejtingsidor, hur man ska gå tillväga för fixa den bästa 

profilbilden, den bästa presentationen etc. (nätdejting.se).   

 

Denna uppsats kommer endast att fokusera på dejtingappen Tinder eftersom det är den mest 

använda nätdejtingsidan för unga vuxna. Tinder skapades år 2012 men fick sitt genombrott 

här i Sverige för tre år sedan. Statistik från hemsidan svenskarna och internet visar att idag 

har 20 procent av individerna i åldern 16–25 år använt sig av dejtingappen och ca 9 procent 

av dem i åldern 26–45 år (iis.se). Appen har stort fokus på bilder och korta presentationer i 

form av text. Denna presentation blir till en form av personlig marknadsföring, där 

profilerna är konstruerade på ett sådant sätt att de ska attrahera potentiella partners. Något 

som blivit ett välkänt uttryck inom Tinder är, att swipa. En person som du finner intressant 

swipar du höger, en person du inte finner intressant swipar du till vänster. Skulle den 

personen du swipat höger sedan göra detsamma tillbaka blir det en match, och ni kan börja 

skriva till varandra. Förutom bilderna, presentationen och eventuella gemensamma vänner 

ser du även hur långt bort personen befinner sig från dig. Du kan välja hur stort område du 

vill söka inom där du kan välja från 1 km upp till cirka 15 km. Du ställer in vart du bor, ditt 
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kön, ålder, om du är intresserad av män eller kvinnor eller bägge två. Sedan kopplar du ihop 

med Facebook och du är igång (nätdejting.se). Tinder är en kostnadsfri app men har en valfri 

betalversion kallad “plus”. Plus innebär att när du betalar en viss summa kan du gå tillbaka 

i ditt flöde av profiler och välja att klicka ja på någon du tidigare tackat nej på (Byttner 

2015). 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teori. Den första delen presenterar dagens 

moderna samhälle med centrala begrepp såsom modernitet, konsumtionssamhälle och 

kommodifiering. Efter detta presenteras begreppen labeling theory och personal branding. 

Slutligen presenterar den sista delen forskning och teori om genus och lyfter fram centrala 

begrepp som idealbilder, heterosexuellamatrisen samt practicing gender och gender 

practices. 

Konsumenter och varor 

Giddens diskuterar i Modernitet och självidentitet vad som kännetecknar moderniteten och 

hur det påverkar individen att leva i denna tid. Han kallar den form av modernitet vi lever i 

nu för senmodernitet eller högmodernitet och menar att den skiljer sig från den tid som varit. 

Moderniteten kopplar han samman med den industrialiserade världen och kapitalismen. I 

relation till industrialismen lägger han fokus på de sociala relationer som växt fram. 

Kapitalismen beskrivs som ett system av varuproduktionen som både involverar 

konkurrerande produktmarknader och arbetskraftens kommodifiering, dvs dess förvandling 

till en vara. I det medeltida Europa var det släktskap, kön, social status och andra relevanta 

attribut som präglade människan, det är först i samband med det moderna samhället som 

fokus på den enskilda individen blivit aktuellt (2006). Zygmunt Bauman skriver om vår tids 

samhälle som ett konsumtionssamhälle. Han menar att idag lever människor i en kultur där 

konsumtion ger en känsla av status och delaktighet i samhället. Jakten på denna delaktighet 
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leder till en ständig längtan av att konsumera de bästa och nyaste sakerna. Denna ständiga 

jakt kan skapa otillfredsställelse, stress och leda till en ond cirkel av konsumtion. 

Människors konsumtionsbeteende påverkas bland annat av datorer och mobiltelefoner där 

vi fått möjligheten att shoppa och genomföra köp på internet. Detta leder till att vi får mer 

tid till att fundera över våra köp, då vi kan jämföra varor och väga för och nackdelar mot 

varandra. Detta mönster går att applicera på sökandet av en partner på nätdejtingsidor. På 

nätdejtingsidor finns det otroligt många medlemmar och för att få uppmärksamhet krävs det 

en bra marknadsföring av sig själv. Detta beteende medför att medlemmar på dejtingsidor 

tenderar att agera som varor på samma gång som de är konsumenter. Det sker en 

växelverkan mellan att agera som en vara och en konsument eftersom man pendlar mellan 

att söka en partner och marknadsföra sig själv. Detta innebär att individer inte bara är 

konsumenter, utan även producenter (Bauman 2008). 

Labeling theory och personal branding 

Den marknadsföring som sker på dejtingsidor leder i sin tur till att individer vill skapa en så 

attraktiv bild av sig själv som möjligt. Labeling theory är ett begrepp som beskriver hur 

individens identitet är präglad av hur andra individer beskriver en, detta påverkar i sin tur 

individens självbild. Självbilden är individens uppfattning om sig själv i relation till vilka 

samhälleliga normer som existerar och skapas i relationen till andra människor. Självbilden 

kan påverkas om individen får upprepade negativ kritik, då kan det ge en negativ inverkan 

på individens självbild, medan fortlöpande smicker medför det motsatta. Detta syns tydligt 

på barn, har de blivit uppmärksammade för att vara arga, så ökar detta risken för att de 

senare i livet blir arga personer (Wright 2011). Personal branding handlar i sin tur om 

varumärkesbyggande och hänger oftast samman med Labeling theory. Grunden med 

personal branding är att det i stor del förknippas med företag men idag kan man tänka att 

det även blir aktuellt för enskilda individer (Arruda 2003). Detta tenderar att även bli synligt 

på dejtingappen där individer vill träffa en eller flera partners genom att marknadsföra sig 

själv. Detta leder i sin tur till att det blir mer aktuellt nu att framställa sig unik i och med det 
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konsumtionssamhälle vi lever i. Det personliga varumärket agerar som individens rykte och 

påverkar hur andra människor upplever individen. Därför blir individen beroende av hur 

andra ser och uppfattar honom eller henne. Ett bra varumärke förväntas gynna individen 

och vara positivt för dennes självbild. Fokus ska inte ligga på hur individen uppfattar sig 

själv, utan på hur andra individer uppfattar han/henne (Montoya & Vandehey 2009). Att 

andra människor pratar gott om individen bidrar till ökad trovärdighet inför andra, men 

också till en bättre självbild. Labeling theory inkluderar även vad du har på dig för kläder 

samt hur man väljer att presentera sig själv rent utseendemässigt. Beroende på vilka kläder 

man väljer att bära kommer folk att bedöma dig efter dem. Exempelvis om du klär dig 

propert och seriöst kommer människor i din omgivning reflektera över detta och behandla 

dig därefter. Detta kommer i sin tur att påverka det personliga varumärket, där rätt ordval 

men även klädsel får betydelse (Wright 2011). 

 

En stor del av personal branding sker på Facebook, Instagram, nätdejtingsidor och andra 

sociala medier. Personal branding handlar enligt Bastos och J. Levy om att vara konsekvent 

och skapa en personlig profil. Det är viktigt att presentera sig själv på ett sätt som antingen 

sticker ut, eller skapar tillhörighet för att folk skall tycka bra om en (2012). Marknadsföring 

som ämnesområde går mot en förändring och begreppet som vi känner det idag kan komma 

att behöva omformuleras. En faktor som har påverkat detta är uppkomsten av sociala 

medier. Det är mer angeläget nu än någonsin att utveckla och skapa starka varumärken när 

vi syns och deltar via sociala medier (Barwise & Meehan 2010). På en nätdejtingsida eller 

andra sociala medier sker en form av konkurrens med andra individer. Därför blir det viktigt 

att presentera en känsla av individualitet. Möjligheten att skapa en profil med bilder, text, 

dela och diskutera innehåll gör att varje enskild individ kan skapa en unik profil som bidrar 

till att man kan urskiljas från andras profiler (Chen 2013). 

 

Publik är därmed en central del inom personal branding och labeling theory. Publiken är de 

människor individen marknadsför sig för. Exempelvis en blogg där publiken är läsare och 
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eventuella läsare, bloggaren anpassar då sin marknadsföring utifrån vad publiken förväntas 

läsa och se i bloggen. Det personliga varumärket formas utifrån vilken publik individen vill 

nå ut till och vad de kan förväntas vilja se (Bence 2009). För ett företag blir publiken de 

kunder de har och fokus är att marknadsföra sitt företag eller sin produkt. Medan personal 

branding fokuserar på den specifika publik du som enskild individ har (Montoya & 

Vandehey 2009).  Användning av sociala medier innebär att individer skapar profiler som 

de med jämna mellanrum reflekterar över. Varje enskild individ som använder sig av sociala 

medier måste tänka på vilka bilder och vilken text han/hon delar med sig av för att synas 

och uppfattas på önskvärt sätt (Smale 2015). Detta innebär att individen är beroende av 

andra människors reaktioner på ett handlande, vilket även sker på nätdejtingsidor. Om 

någon annan tycker om individens profil och visar detta får det en positiv verkan. 

Reflexivitet 

På dejtingappen Tinder syns reflexiviteten över självet tydligt. Reflexivitet innebär att allt 

socialt handlande individer gör sker det mot bakgrund av ny information eller kunskap. 

Individer kan därmed betraktas som ett reflexivt projekt som de själva bär ansvaret för. 

Detta innebär att vi inte är det vi är, utan det vi gör oss till. Reflexivitet sker kontinuerligt, 

det omfattar förutom psyket även kroppen, där den ses som en del av ett handlingssystem. 

Giddens menar att vi ständigt observerar och reflekterar över våra kroppsliga processer 

såsom hur vi talar och handlar (2006). Nätdejtingsidor gör det möjligt för individen att själv 

reglera den bild omgivningen skall få av hen eller henne. Att någon gillar eller kommenterar 

en bild betyder oftast mer än så, det kan betyda vänskap och kontakt (Statensmedieråd 

2016). Detta innebär att individen reflekterar och granskar sig själv för att skapa en önskad 

producerad bild av sig själv. Hur vi klär, talar, känner och beter oss är inte bara något 

individen själv reflekterar över det är även präglat av dess omgivning. Detta gör att 

individen som regel tar hänsyn till omgivningen och har behov att göra dem nöjda (Bauman 

& May 2001). Det finns ett flertal nätdejtingsidor som ger tips hur en profil bör se ut för att 

så många människor som möjligt skall spana in din profil. För att så många som möjligt ska 
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spana in ens profil lägger de stor vikt vid att uppdatera profilen med nya bilder och text 

(alladejtingsajter.se). Bilder har blivit en form av kommunikation där individen kan 

framställa och presentera sig med hjälp av dem (Lindgren 2012). Även om de texter och 

bilder individer delar med sig av blir ett val varje individ själv avgör kan det antas påverka 

av dennes omgivning. Bauman beskriver hur internet och nätdejting skapar en form av 

bekvämlighet där främst möten och konversationer ger individen möjligheten att bestämma 

hur mycket av dennes personlighet som han eller hon vill dela med sig av. Detta skiljer sig 

i sin tur från möten i verkliga livet som kräver ansträngningar genom sociala förmågor, 

konversationer och inte minst genom att utsätta sig för det okända (2008). Även om denna 

bekvämlighet är möjlig kan den antas utmanas av vad man tror omgivningen vill se. Detta 

kan det i sin tur leda till att den personliga integriteten påverkas mer av vad omgivningen 

förväntas vilja se, än vad varje enskild individ egentligen vill dela med sig av (Lindqvist & 

Thorslund 2008). 

Genus 

Anja Hirdman skriver att publik är en grundläggande förutsättning för många medietypers 

existens. En stor del av medieutbudet formas utifrån idéer om vad kvinnor och män kan 

tänkas vilja se, läsa eller höra om. Hirdman beskriver att representationen av män och 

kvinnor i dagens media är en viktig del i konstruktionen av femininitet och maskulinitet, där 

medias representationer kan definieras som en plats där media väljer hur män och kvinnor 

skall framställas. Hirdman redogör för hur media visar föreställningar om vad som utgör, 

eller bör utgöra, vad som är kvinnligt respektive manligt och hur vi ska förstå dessa 

föreställningar i förhållande till varandra. Detta medför att media återger inte bara idéer om 

kvinnor och män, utan är också med och skapar dem (2006). Dessa idealbilder som media 

skapar, kan antas påverka hur unga män och kvinnor presenterar sig själva på sociala 

medier. Exempelvis visar en studie med tjejer och killar i årskurs 4 till 7 hur de beroende på 

kön presenterar sig olika på sociala medier exempelvis på Instagram och Facebook. Det 

framkom att killarna och tjejerna jämför sina egna och de andra könets bilder med de 
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idealbilder som finns om hur killar och tjejer bör se ut. Där tjejerna förväntas se söta, 

sminkade och glada ut medan pojkarna skall vara aktiva och coola (Forsman 2014). 

 

Media har en stor roll i dagens samhälle och påverkar individer, de är med och skapar en 

bild av hur världen ser ut. Hur kvinnor och män framställs i medierna bidrar till 

föreställningar om hur man bör vara och se ut. Skildringen av män och kvinnor i media kan 

därmed antas göra stereotypen för hur en kvinna och man bör se ut och agera (Kleberg 

2006). Genus är ett symbiotiskt begrepp där fokus ligger på hur förhållandet mellan 

“manligt” och “kvinnligt” definieras inom olika diskurser och vilka mönster denna relation 

ger uttryck för (Hirdman 2006). Yancey Martin skriver att genus är något vi skapar och 

upprätthåller via vardagliga praktiker. Hon använder sig av två begrepp ”att göra genus” 

(practicing gender) och ”genuspraktiker” (gender practices). “Att göra genus” är ett 

fenomen som görs snabbt och ofta omedvetet “Genuspraktiker” handlar istället om hur män 

och kvinnor förväntas bete sig (2003). Intressant är att via nätdejting kan individer själva 

skapa och marknadsföra sin profil. Detta kan skapa möjligheter att reflektera över “att göra 

genus” och skapa “genuspraktiker”. 

 

Den heterosexuella matrisen är ett begrepp myntat av Judith Butler. Matrisen synliggör 

dominerande föreställningar i samhället. Den innebär att kvinnor och män placeras i 

kategorier och existerar i en heterosexualiserad förståelseram, där två separata kön 

framställs som de enda alternativen. Detta kan i sin tur leda till en form av exkludering om 

individen inte faller inom ramen för kvinnliga och manliga stereotyper (Butler refererad i 

Ambjörnsson 2006, 112). Maskulinitet kopplas oftast samman med egenskaper som: 

gränssättande, resultatinriktad, logisk, oberoende, konkurrensinriktad, behärskad, 

utforskande, kraftfull, självhävdande och djärv. Medan kvinnliga egenskaper oftast 

förknippas med relationsinriktad, intuitiv, beroende, känslosam, omhändertagande, mjuk, 

förstående och försiktig (Garnér 1994). Det innebär att kvinnor och män inte kan “bara” 

vara kvinnor och män det skall vara en specifik kvinna och man. 
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Dessa förväntningar på hur kvinnor och män skall vara och se ut blir tydligt i en studie om 

Facebook, studien visar skillnader och likheter i män och kvinnors kommunikation. Studien 

har analyserat över tio miljoner statusuppdateringar vilket visade att kvinnor uttrycker sig 

mer med värme och artigare än män som till motsats till kvinnorna skrev kyligare och 

opersonliga uppdateringar. Kvinnornas statusuppdateringar handlade till största del om 

känslor och det sociala livet medan männens innehöll mer pengar- och yrkesrelaterade 

ämnen. De manliga användarna på Facebook var mer benägna att använda språk som var 

bestämt och kallt, exempelvis svordomar och kontroversiella ämnen, medan kvinnor 

använde ett språk som var bestämt men också varmare, exempelvis positiva känslor och 

värme gentemot andra (Park et al. 2016). En annan studie som analyserar kvinnors 

framställning via sociala medier visar att kvinnor identifierar sig genom sitt utseende i högre 

grad än vad män gör. Genom att posta bilder på sig själv försöker man höja sin självkänsla 

och tävlar också om uppmärksamhet, enligt undersökningen postar kvinnor fem gånger så 

många bilder på sig själv än vad män gör (Stefanone et al. 2011). Kvinnorna framställer sig 

själva mer passiva och mjuka och större behov av uppmärksamhet. Medan männen istället 

framställer sig mer kraftfulla och oberoende. De ideal som finns för den heterosexuella 

mannen och kvinnan blir här med synliga (Garnér 1994). 

Metod 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur män och kvinnor presenterar sig på 

dejtingappen Tinder utgår studien från en kvalitativ metod. En netnografisk studie användes 

först för att analysera bilder och text på dejtingappen som sedan kompletterades med 

intervjuer som analyserats med hjälp av tematisk analys. Detta tillvägagångssätt valdes för 

att först få ökad kunskap om individernas marknadsföring på appen och sedan använda det 

som en grund för intervjuerna. 
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Urval och insamling data 

Tio unga heterosexuella manliga respektive tio kvinnliga profiler har slumpmässigt valts 

ut från dejtingappen Tinder. Dessa profiler har sedan analyserats med fokus på bild och 

text. Detta för att få en ökad kunskap hur de väljer att framställa sig via text och bild. För 

att få ytterligare kunskap har sex intervjuer genomförts, med tre heterosexuella unga 

kvinnor och män i åldrarna 22 – 27 år. För att hitta passande intervjupersoner för 

undersökningen har ett snöbollsurval gjorts. Snöbollsurval innebär att man skapar kontakt 

med respondenter som är relevanta för undersökningen och sedan använder dessa för att få 

kontakt med ytterligare respondenter (Bryman 2008). Den avgränsning som har gjorts är 

att det är endast heterosexuella män och kvinnor som har deltagit i undersökningen. Detta 

grundas för att studera om de finns några specifika förväntningar hur heterosexuella män 

och kvinnor förväntas framställa sig. Intervjuerna är semistrukturerade för att få en 

fördjupad förståelse och nå subjektiva upplevelser (Creswell 2012). Fokus har varit att 

intervjuerna skall kännas som en öppen dialog och detta gjordes genom att det bjöds på 

fika och skedde på avskild plats. Varje intervju blev ca 30 – 40 minuter lång.  

 

Semistrukturerade intervjufrågor valdes för att få utrymme att utforska eventuella 

intressanta svar från respondenterna (Bryman 2008). Fördelen med att använda sig av denna 

intervjuform är att frågorna som ställs i högre grad fångar forskningens syfte. Denna 

intervjuform gör det möjligt att ställa följdfrågor för att låta respondenterna vidareutveckla 

sina resonemang. Detta bidrog till ett rikare empiriskt material, och det blev speciellt tydligt 

vid frågor kring informanternas egna framställning på Tinder. 

Analys av data 

Den netnografiska metoden kommer ursprungligen från etnografin (Kozinets 2011). 

Etnografi innebär fältforskning med syfte att förstå en kultur och dess vardagliga liv. 

Denna förståelse når forskare genom att studera gruppens beteenden för att sedan kunna 
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förstå varför och hur de beter sig som de gör. Studien gör det möjligt att beskriva olika 

kulturella förhållanden, beskrivningar av människor, beteenden i dess naturliga miljö 

(Creswell 2012). Netnografi är likt etnografi en naturalistisk metod. Genom den tillgång 

forskaren har till offentligt material på nätet är det möjligt att studera naturligt 

förekommande beteenden inom grupper, i till exempel gemensamma diskussioner på ett 

forum. Metoden består av deltagande, observerande forskning som görs via fältarbete på 

nätet. Datorstödda kommunikationer används som källa för att nå en etnografisk förståelse 

och representation av ett kulturellt eller kollektivt fenomen (Kozinets 2011). I den här 

studien är datorstödda kommunikationer dejtingappen Tinder där bilder och texter 

analyseras. Analyseringen har skett med hjälp av specifika frågor för att finna eventuella 

mönster, skillnader och likheter mellan kvinnor och mäns framställning på appen. 

Exempelvis: Om de har bilder när de gör aktiviteter, selfies och om de skriver ut adress, 

arbetsplats etc.  

 

Tematisk analys innebär att man identifierar och analyserar datamaterialet för att finna 

teman. Intervjuerna har transkriberats och därefter behandlats utifrån Braun och Clarke sex 

faser för hur tematisk analys bör gå till. I fas ett har det insamlade materialet noga lästs 

igenom flertal gånger för att inte försumma något och i den andra fasen började kodningen 

av materialet. I kodningsprocessen har fokus varit att hitta koder i materialet utifrån de 

teorier och den tidigare forskning som finns kring ämnet, men även vara öppen för nya saker 

som kunde dyka upp i materialet. För att sedan finna teman bestod fas tre av att hitta 

samband mellan initiala koder som i sin tur resulterade i övergripande teman. I den fjärde 

fasen kontrollerades de övergripande temana i relation till de initiala koderna och sedan till 

datamaterialet i helhet. I fas fem gjordes en individuell beskrivning, samt namngivning av 

varje tema. Som slutligen resulterade i tre övergripande teman. Dessa teman ringar in 

mönster och gemensamma fenomen i materialet. I den sista och avslutande fasen så gjordes 

det slutgiltiga analysarbetet och uppsatsen färdigställdes textmässigt (2006). 

 



13 
 

 

Kodningsprocessen 

Nedan i Tabell 1 visas ett utdrag från en intervju med en informant samt vilka koder som 

bildats utifrån det. Tabell 2 visar i sin tur hur koder blivit till kategorier som sedan blivit 

teman. Sedan visar Tabell 3 analyseringen av tinderprofilerna och vilka teman som dessa 

utmynnade i. De teman som skapats från analysen av tinderprofilerna samt intervjuerna har 

gemensamt sammanställt och blivit tre teman ”Personlig integritet i en digitaliserad värld”, 

“Balansen mellan trovärdig och attraktiv” och ”Normer och Ideal”.  

 

Tabell 1 

Citat från informant Koder 

Det blir ju oftast mer som ett spel med tinder, typ “Åh ja en matchning”. Det visar 

som att någon tycker att jag är snygg och jag får bekräftelse av det, blir bekräftelse 

när någon som jag tycker är snygg även tycker jag är snygg. Så jag har kanske 

inte tinder för att träffa min partner direkt, det kanske inte är rätta sättet för mig. 

Jag kanske bara har det för att jag tycker att det kan vara kul att swipa lite då och 

då. 

Leta och få 

bekräftelse 
Spel 
Leta en 

partner 
Tidsfördriv 

Rolig grej 
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Tabell 2 

Koder Kategorier Teman 

Balansen att vara sig själv men ändå locka 

andra nätdejtare 
Mindre privata, allt kan läggas ut på 

sociala medier 
Visa att man är verklig 

Privat och 

offentligt 
Personlig integritet i en 

digitaliserad värld 

 

 

Tabell 3 

Män 
Koder 

Män 
Teman 

Kvinnor 
Koder 

Kvinnor 
Teman 

Humoristisk text, Dricka 

öl på bilderna, Muskler, 

Skriver längden, Selfie i 

toaspegeln 

Mäns 

presentation 
Träning, hobby, vin, 

äventyrlig, spontan, tajta 

kläder, långt hår, Selfie, 

plutläppar, badkläder 

(bikini) 

Kvinnors 

presentation 

“Inget seriöst”, Skriver 

om sex i profilen 
Letar förhållande 

Krav/Önskemål Längdkrav 
Gillar tatueringar 

Krav/Önskemål 

Fiskebilder, bilder i 

naturen, sportig, jakt, 

skriver intressen, Aktiva 

bilder, Sportig 

Aktiviteter i 

profil 
Djur, familj, yrke Omhändertagande 
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Etik 

Denna studie har förhållit sig till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Den 

första principen är informationskravet och detta innebär att respondenten har tagit del av 

studiens övergripande syfte. Respondenterna har även fått information om att de kan avbryta 

intervjun när de vill och att deras deltagande är frivilligt, detta innefattar samtyckeskravet. 

Det tredje kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att all information och data som har 

samlats in endast får användas för studiens syfte. Det sista kravet är konfidentialitetskravet 

som innebär att personer som deltar i studien ska i största möjliga mån hållas konfidentiella 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

  

Ovanstående forskningsetiska principer har tagits i beaktning när denna studie har gjorts. 

Innan intervjuerna informerades respondenterna noga om att de själva ska kunna bestämma 

över vilka villkor, hur länge och om de vill avbryta intervjun så ska de ske utan några 

negativa konsekvenser. Respondenterna fick även delge sitt samtycke till sin medverkan i 

intervjun samt att den spelades in. Utöver att de etiska reglerna som följts har vi även tagit 

hänsyn till saker som kan göra situationen obekväm för respondenterna. Vi tänker att ämnet 

kan uppfattas som personligt och känsligt, därför har platsen för intervjun varit avskilt och 

den har utförts med enbart oss som intervjuar. Fokusgrupper och gruppintervjuer har 

uteslutits helt. För att göra intervjun ännu mer bekväm så har det även bjudits på fika. 

Respondenternas tinderprofiler har inte kommenterats eller ifrågasatts om de har valt att 

dela med sig av den för att fokus har varit att hitta teman i bilder och texter. I och med att 

bilder och texter har analyserat på dejtingappen har etiska skäl avgjort att inga namn därifrån 

nämns. För att göra det ytterligare avidentifierat använder uppsatsen sig av Markhams 

(2012) begrepp fabrication. Fabrication innebär att man fabricerar data eller resultat som 

man har hittat. I denna studie har citat och text som visas från tinderprofilerna i viss mån 

fabriceras genom att byta ut några igenkännbara beskrivningar för att i sin tur göra det mer 

integritetsskyddande. Detta kommer inte att förändra resultatet men detta kommer att i större 

mån avidentifiera de tinderprofiler som analyserats. 
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Analys 

I detta avsnitt kommer de koder, kategorier och teman som skapats från empirin analyseras 

med hjälp av tidigare forskning och teori.   

Balansen mellan trovärdig och attraktiv 

Uppsatsens första tema är ”Balansen mellan trovärdig och attraktiv”. Centralt hos alla 

informanter har varit huruvida man framställs som en ”äkta” person eller ej. Det framgår att 

det är viktigt att framställa sig som trovärdig men samtidigt attraktiv för att locka andra 

nätdejtare. Temat bygger på kategorierna ”Trovärdighet”, ”Bekräftelse”, ”Kvinnors 

framställning” och ”Mäns framställning” som skapats utifrån intervjuerna. Samt tema 

“Mäns presentation” och “Kvinnors presentation” från analyseringen av tinderprofilerna.   

Trovärdighet 

Samtliga informanter har lagt en stor vikt vid denna kategori. Eftersom internet har gjort det 

i teorin möjligt att inneha två identiteter, en i verkliga livet och en online (Bauman 2008) 

Detta resulterar i att informanterna lägger stor vikt vid att skapa trovärdighet i deras 

presentationer online. När frågan om trovärdighet diskuterades under intervjuerna svarade 

en manlig informant detta: 

 

Nej, det är trovärdigheten som är viktigare än att vara attraktiv. Skulle jag ljuga och de 

kom fram, eller ännu värre att någon annan man känner ser det och säger att hallå du 

ljög ju i din profil, det skulle vara jättepinsamt (Man). 

 

Informanterna beskriver hur de reflekterar över vikten att presentera en trovärdig 

presentation. Det finns en oro att man visar upp en bild som inte stämmer överens med vem 

man är i verkliga livet.  Vidare finns det en relation mellan den upplevda självbilden och 

den bild som individerna skapar och delar med sig av (Montoya & Vandehey 2009). 

Informanterna reflekterar över detta på Tinder eftersom att de har ett behov av att framställa 
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sig som önskvärd inför sin publik. En annan central del hos informanterna är att de bilder 

som finns på en profil ska stämma överens med personens utseende i verkligheten. Detta 

skapar i sin tur mer trovärdighet och känns mer äkta. En av informanterna beskriver hur en 

profil som framställs som trovärdig kan se ut: 

 

Jag tror snarare om det finns en avsaknad så swipar jag höger, det är väl härligt om 

någon har en bild där dom får visa sig snygga och såhär men även där dom visar sitt 

fulare jag. Det känns väl mer äkta på något sätt annars är man rädd att den här personen 

är inte alls så här i verkligheten, för alla bilder kan vara tillgjorda på något sätt (Man). 

 

Här blir det blir tydligt att när någon visar en mindre attraktiv bild av sig själv anses det mer 

trovärdigt. En profil med ”för” snygga bilder känns inte äkta, det upplevs som tillgjort. Detta 

leder i sin tur till att informanterna funderar om personen bakom profilen verkligen ser ut 

så i verkliga livet. Detta illustrerar den bekvämlighet internet erbjuder och möjligheten att 

framställa en specifik bild av sig själv (Bauman 2008). Samtidigt berättar informanterna att 

en profil ska vara trovärdig men också attraktiv. Tillika blir texten en beskrivande del som 

är viktig, men den får inte heller var för detaljerad och personlig.  

 

Jag kan ju som inte berätta hur jag är som person i profilen för att man inte orkar läsa 

hur långa texter som helst heller i profilen, först vill man fånga andras intresse med sin 

profil och sen bygger man ju upp och visar hur man är som person (Kvinna). 

 

Detta belyser hur en profil är till för att locka andra och få potentiella matchningar. Å andra 

sidan är det inte attraktivt med en alltför lång text. Profilen får därmed fokus på att vara 

rolig och lättsam för att andra skall bli intresserade. Detta synliggör hur individer tar hänsyn 

till sin omgivning för att göra dem nöjda (Bauman & May 2001).  En profil blir till en form 

av annons där den ska vara lockande, personlig men inte för lång för då orkar ingen läsa 

den. Det sker en form av balansgång mellan att vara personlig men ändå attraktiv. 



18 
 

Informanterna förklarar att de vill framställas som snygga i profilen men det ska inte kännas 

ansträngt och tillgjort ut. 

 

Såklart så vill man ju inte lägga upp bilder som inte är snygga på mig för bilden är ju 

det första man ser (…) man vill vara så snygg som möjligt men ändå inte se tillgjord 

och ansträng ut (…) Jag skulle aldrig ha en bild där jag inte ser ut som mig själv 

(Kvinna). 

 

En snygg bild och profil ses som en självklarhet hos informanterna samtidigt som det finns 

en rädsla att de ska framställas icke trovärdigt. Eftersom de deltar på Tinder och kan träffa 

individer från Tinder utanför appen vill de inte ha framställt en falsk bild av sig själva. Det 

sker en växelverkan mellan att få potentiella matchningar men ändå vara sig själv lik. Fokus 

hamnar därmed på den publik individen har (Montoya & Vandehey 2009). Detta belyser 

hur informanterna vill göra sin publik nöjd och i deras ögon vara attraktiv. Detta sker i 

samband med en reflektion över sig själv och sitt framträdande (Giddens 2006). Det är 

viktigt för informanterna att de inte ser ut att vara någon annan än sig själva i sin profil.  

 

Kvinnors framställning 

Kvinnornas framställnings presenteras med hjälp av kategorin ”Kvinnors framställning” 

från intervjuerna samt temat “Kvinnors presentation” och tema “Omhändertagande” från 

analyseringen av tinderprofilerna. Centralt hos de kvinnliga presentationerna när det 

kommer till bilder är att fokuset till stor del hamnar på utseendet. Där bekräftas de kvinnliga 

ideal som finns, att kvinnor förväntas se söta och glada ut (Forsman 2014). När en av de 

manliga informanterna får frågan ”Hur tycker du att kvinnor generellt marknadsför sig på 

Tinder?” svarar han: 
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Det är väl mest allt i allmänt att det känns väldigt ytligt, det känns som att man har 

jobbat lite innan man tagit en selfie (…) Jag tror och upplever män som mer allvarliga 

med stenhårda ansiktsuttryck på alla foton medan kvinnor har mer, ja dom kan le 

faktiskt och det kan inte män (Man). 

 

Den generella uppfattningen av kvinnliga presentationer är att de är mer ytliga och med 

fokus på utseende, i form av selfies. Informanten berättar att han ibland tittat på hans 

kvinnliga bekanta som letar efter män på tinder och har då fått uppfattningen att män 

framställer sig själva som mer allvarliga än kvinnor. Det är inte bara yttre attribut som skiljer 

kvinnor och män åt utan även vilka karaktärsdrag som framställs. Detta blir tydligt när 

kvinnorna presenterar sig med hjälp av text i profilen. Där fokus flyttas från utseende och 

istället lyfter fram andra egenskaper. Således kan de framställa sig själva som lugna, mysiga 

och omhändertagande kvinnor (Garnér 1994 & Forsman 2014). En av de kvinnliga 

presentationer som framkom under analyseringen av tinderprofilerna såg ut så här:   

 

Familjen vänner och mina två hundar är en viktig del i mitt liv (…) Bra saker i livet: 

musik, köra vespa, filmer, oväntade händelser, mys och djur. 

 

Bilderna tillhörande profilen bestod av tre selfies men med texten flyttas fokus från utseende 

till mer personliga egenskaper och intressen. Det blir därmed en balansgång med att 

framställa sig som attraktiv men samtidigt trovärdig och inte främst personlig. Kvinnorna 

tenderar att i större utsträckning beskriva sig själva som mjuka och varma personer (Park et 

al. 2016, Forsman 2014). En annan central del hos kvinnorna är att de vill framställa sig 

själva som unika och roliga. En informant förklarar att hon vill ha en profil med en text som 

sticker ut och är unik men samtidigt inte för mycket. 

 

Inte bara jag äter mat i min profil i och för sig det går ju också att skriva men ja haha. 

Jag vill stå ut lite men inte gå crazy och vara helt annorlunda (Kvinna). 
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Informanten beskriver här hur viktigt det är att vara unik och skiljas från andra nätdejtare. 

Detta i sin tur förväntas skapa en minnesvärd bild av individens profil som i sin tur kan 

förväntas öppna möjligheterna för att inleda potentiella relationer. Samtidigt får 

framställningen inte uppfattas som ”för” unik, detta leder i sin tur till att det upplevs galet 

och icke attraktivt. Det finns därmed en oro att urskiljas från andra profiler i alltför stor 

utsträckning, detta kan antas leda till negativ respons. Omgivningen får därmed en stor 

betydelse (Baston J. Levy 2012, Montoya & Vandehey 2009, Wright 2011). De vill säga att 

man inte vill uppfattas som annorlunda och konstig i deras ögon.  

 

Mäns framställning 

Från intervjuerna kommer kategorin “Mäns framställning” och “Mäns presentation” 

analyseras. Från analyseringen av tinderprofilerna kommer temat “Aktiviteter i profilen” att 

presenteras. Till skillnad från kvinnors presentationer har männens istället mer fokus på 

bilder där de utövar någon form av aktivitet. De finns även en förväntning på att mannen 

ska framställa sig som mer allvarlig och ”hård” (Forsman 2014, Garnér 1994). En av de 

kvinnliga informanterna förklarar hur en manlig profil kan se ut. 

 

Finns ju mycket spännarbilder, jag har ju väldigt svårt för dem. Ofta utan tröja och lite 

såhär, jag vet inte, men alltså bilden där dom tycker dom är sjukt snygg och alla tycker 

det (Kvinna). 

 

Informanten beskriver här hur män i vissa fall visar upp en bild av sig själv där de framställer 

sig som starka och gör det i bar överkropp. Det verkar finnas en tro att individer som lägger 

ut lättklädda bilder i sin profil vill framställa sig själva som attraktiva. Informanterna 

berättar däremot att de inte tycker det är attraktivt, snarare tvärtom. En förklaring till att 

lättklädda bilder ändå visas upp kan ta sin grund i att de är vad man tror omgivningen vill 

se (Montoya & Vandehey 2009). Där männen förväntas framställa sig som snygga och 
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starka (Forsman 2014). Dessa skildringar av att män ska vara starka och aktiva blev även 

synligt under analyseringen av tinderprofilerna. Vad som även blir synlig är 

den ”avbrytning” de ibland gör från dessa ideal genom texten där de skriver och berätta 

andra intressen. En profil som som hittades under analyseringen av profilerna var:   

 

Text: Ålder och arbete och skrivit citatet “Gör egen saft, bakar eget bröd och försöker 

odla mitt egna apelsinträd” 

Bild: Tre bilder som visar där han utövar sport i form av basket, joggar samt åker båt 

och fiskar. 

 

De manliga profilerna innehåller i stor utsträckning bilder där de utövar olika former av 

aktiviteter och inte lika mycket selfies som hos kvinnorna. Det skiljer sig mellan vilken del 

av utseendet männen och kvinnorna väljer att visa. Männen vill till större del visa upp sin 

kropp på bilderna medan kvinnorna lägger större fokus att lägga upp fina selfies på endast 

deras ansikte. De ideal och normer som råder kring män och kvinnor blir även synliga bland 

bilderna, där mannen vill framställas maskulin, hård och allvarlig (Hirdman 2006). Däremot 

visar profilen ovan hur det kan ske ett “brott” gentemot dessa ideal. Detta kan resultera i en 

exkludering genom att man inte agerar inom ramen för manliga och kvinnliga stereotyper 

(Butler refererad i Ambjörnsson 2006, 112). Texten i profilerna visar hur dessa ideal kan 

utmanas och ge männen en möjlighet att beskriva en mer omhändertagande bild av sig själv. 

Under intervjuerna framkommer det att informanterna är medvetna om det ideal som finns 

i samhället. I samband med detta berättar en av informanterna: 

 

Jag började ju ta mer selfies då jag skaffade tinder, har aldrig varit en ”selfieperson” 

men började faktiskt ta mer ta mer då jag skaffade Tinder. Då försökte jag ha lite mer 

bilder där jag log just för att inte hamna i den här mörka, hårda, typiska allvarliga 

mannen haha (Man). 
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Informanten beskriver hur han hanterar de ideal som finns gällande mäns framställning och 

hur han försöker bryta dessa. Den beskrivningen han ger visar hur män inte “bara” kan vara 

män, de måste vara män som ser ut och agerar på ett maskulint sätt (Butler refererad i 

Ambjörnsson 2006, Garnér 1994, Martin 2003).  Informanten förklarar hur selfies och 

leenden inte upplevs som en norm i mäns framställning och därav väljer han att använda sig 

av det. Det blir ett sätt att vara unik i sin marknadsföring (Montoya & Vandehey 2009, 

Baston J. Levy 2012). 

Bekräftelse 

Denna kategori kommer från intervjuerna och är genomgående för alla informanter både 

kvinnliga och manliga. De flesta berättar att Tinder är en app där man kan få bekräftelse. 

Informanterna berättar därmed hur deras framställning och marknadsföring på Tinder är 

skapad för att andra nätdejtare ska gilla den och detta i sin tur leder till bekräftelse. Centrala 

koder som utmynnade är ”En matchning är bekräftelse” och ”Tinder visar att man är snygg”. 

En av informanterna berättar: 

 

Ja alltså jag swipar väl och letar väl egentligen bekräftelse. En matchning är det 

väl, får jag det är det som jag fått bekräftelse (Man). 

  

En matchning blir till en form av bevis som visar att någon du tycker är snygg tycker 

detsamma om dig. Tinder blir till en plats där individer kan visa upp sig själva och få 

bekräftelse för det. Den framställning som de gör sker i samband med vad andra kan 

tänkas vilja se. Den självpresentation individer gör kan således formas utifrån vilken 

publik de vill nå ut till och vad de kan förväntas vilja se (Bence 2009). En informant 

får frågan vad hon gör när hon är inne på Tinder. Hon beskriver att hon mest swipar 

och tittar runt för att det är kul, men även ibland för att få bekräftelse. 
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Om jag bara tycker någon är jättesnygg vill jag ibland bara se om det kommer blir en 

matchning, men samtidigt får jag också få en känsla av att dom är osköna, snygga 

människor är ju otrevliga, haha. 

Blir det mer som en bekräftelse för att se om du matchar med dom? 

Ja alltså det är väl det. 

 

Även om det inte finns intresse att inleda en konversation med människor hon tycker är 

jättesnygga är det roligt att få en matchning med dem. Det här citatet visar också att en 

matchning betyder att någon tycker du är snygg och detta ger bekräftelse. Trots att 

informanten inte har intresse för personen, snarare tvärtom en avsmak blir det fortfarande 

en bekräftelse att få en matchning. Desto snyggare personen är desto mer bekräftelse oavsett 

om man är intresserad eller ej.   

 

Personlig integritet i en digitaliserad värld 

Det andra temat är “Personlig integritet i en digitaliserad värld”, där den personliga 

integriteten visar sig vara central hos alla informanter men skiljer sig åt mellan dem. De 

berättar att de funderar över hur personlig en profil ska vara samt en oro att någon ska känna 

igen en utanför Tinder. Informanterna berättar även hur de upplever den ytlighet som råder 

på appen. Temat består av kategorierna: “Motverka ytlighet”, “Privat och offentligt” och 

“Personliga gränsdragningar” som skapats från intervjuerna. 

Motverka ytlighet 

Kategorin förklarar hur informanterna upplever Tinder som ytlig med fokus på utseende. 

De menar att stort fokus ligger på andra individers bilder. Eftersom bilden är det första du 

ser och även är avgörande för om du väljer att gå in på någons profil eller inte. Informanterna 

upplever denna ytlighet då bilden blir avgörande och inte personligheten. Det blir bilden 

som får agera som ett eget språk och beskrivning av individen (Lindgren 2012). En 

informant berättar i samband med frågor gällande vad som är viktigare, text eller bild:  
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Första bilden som man ser får agera som någon slags inkörsport som den första gallringen, 

gillar man den så klickar man in sen går jag nog vidare till texten och ser vad dom skrivit. 

Sen kollar jag dom andra bilderna (Man). 

 

Detta visar hur bilden är avgörande för informanterna när de väljer att titta närmare på 

någons profil. Även om informanterna berättar att bilden har stor betydelse så blir texten 

avgörande om de väljer att swipa höger eller vänster. En profil med endast bilder upplevs 

som ytlig och ointressant, i och med detta reflekterar de över deras agerande på Tinder. 

Reflexivitet är något som ständigt sker hos alla individer och det innebär att allt socialt 

handlande sker mot bakgrund av ny information eller kunskap (Giddens 2006). De vill 

motverka den ytligheten som de känner att de själva till viss del bär ansvaret för. De berättar 

att det känns bättre att swipa höger på någon med både bild och text. Det känns på så vis 

som att man gillar någon för mer än dess utseende. Texten blir ett sätt att undgå denna 

ytlighet, den blir ett sätt att visa sig personlig och mer beskrivande. Informanterna beskriver 

själva hur de marknadsför sig via bilder och text för att inte framställa sig som ytliga, men 

samtidigt bibehålla sin personliga integritet med en inte alltför beskrivande text. 

 

Jag har några bilder och en kul text där det står ”Ni hittar mig på gymmet”. Sen har jag 

skrivit att jag pluggar på universitet och gillar träning och är en nörd (Kvinna). 

 

Informanten beskriver hur hon väljer att dela med sig av text och bild för att skapa en bättre 

beskrivning av sig själv och att inte framställa sig som ytlig. Det är viktigt för informanterna 

att inte förknippas med den ytlighet som finns på appen. Förutom detta gör texten det lättare 

att inleda en konversation, den blir ett sätt att ta kontakt och skriva saker relaterat till texten 

och inte bara till bilderna. Gemensamt hos alla informanter är att det även känns ytligt att 

skriva standardfraser som ”Hej, hur är läget?”. Det känns istället bättre att skriva saker 

kopplat till individen profil, det känns mer personligt och mindre ytligt. 
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Privat och offentligt 

Tinder visar sig vara en utmaning för informanterna gällande hur mycket eller hur lite de 

kan dela med sig av i sin profil. Det sker ibland en utmaning att hålla balansen mellan privat 

och offentligt. Den möjlighet som internet ger att inneha två identiteter (Bauman 2008), en 

som man har på Tinder och en som man har utanför Tinder kan påverka informanterna. En 

informant berättar: 

 

Då jag jobbar är jag ute mycket bland folk och det känns lite ”akward” och träffa folk 

som man matchat med (Kvinna). 

 

Informanterna berättar att även om det känns naturligt att delta på Tinder blir det pinsamt 

om någon känner igen en utanför. Tinder erbjuder samma bekvämlighet som på många 

andra sociala medier i och med att man kan vara mer anonym (Bauman 2008). Därmed får 

individen möjlighet att ”gömma sig bakom en skärm” och vara anonym. Denna anonymitet 

kan försvinna när de lätt kan bli igenkända från Tinder och detta kan leda till att de blir 

obekväma. Informanterna berättar därmed att de vill delta samtidigt som det känns 

obehagligt att förknippas med appen. Under intervjuerna framkommer det att Tinder blir till 

en annan slags verklighet som kan likna med ett spel. En av informanterna berättar:  

 

Ibland ser jag inget syfte med det jag gör (…) det är lite för likt ett spel. Det är kul att 

göra en stund sen kastas man tillbaka till verkligheten och inser att man måste interagera 

med personerna och kommer på att dom är verkliga (Man). 

 

Informanten berättar här hur Tinder ibland inte upplevs som en verklighet. Deltagandet på 

dejtingappen kan ses som en låtsasvärld vilket förändras när individen slås tillbaka till 

verkligheten och upptäcker att det faktiskt är verkliga människor han interagerar med. 

Informanterna förklarar hur han måste påminna sig själv och blir påmind att de personer 

som finns på Tinder är verkliga människor som du kan träffa var som helst. Den anonymitet 
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dejtingappen erbjuder kan utmanas när individer slås av tanken att det faktiskt är verkliga 

människor de interagerar med. Detta illustrerar den bekvämlighet internet erbjuder och som 

möjliggör att individen själv får välja hur mycket de vill dela med sig av sin personlighet 

(Bauman 2008).  

 

Personliga gränsdragningar 

Förutom att försöka hålla balansen mellan privat och offentligt berättar informanterna att 

det är viktigt att hålla vissa personliga gränsdragningar. Samtidigt som de vill framställa sig 

på ett sätt som gör deras publik nöjd, använder de sig av en viss distans beroende på deras 

egna personliga gränsdragningar. De funderar bland annat över de bilder de väljer att dela 

med sig av eller vilka kriterier som ska uppfyllas innan de väljer att träffa någon utanför 

Tinder. Den personliga integriteten påverkas även av vad man antar omgivningen vill se 

(Lindqvist & Thorslund 2008). Ett centralt och återkommande samtalsämne under 

intervjuerna är synen på lättklädda bilder. En informant beskriver hur hon resonerar kring 

detta:  

 

Jag vill inte lägga upp något som är blottande och naket, nu vet inte jag hur andra gör 

men om man tänker en del på Facebook som vill visa upp brösten, nej aldrig det skulle 

jag aldrig göra (Kvinna). 

 

Det är många av informanterna som drar denna gränsdragning vid lättklädda bilder. De 

berättar att det är för personligt att lägga ut lättklädda bilder på sig själv och tycker inte 

heller om när andra gör det. Personliga gränsdragningar handlar även om att många har 

kriterier om vilka och när de väljer att träffa personer som de har matchat med. Detta är 

olika och skiljer sig bland alla informanterna. Det sker en kontinuerlig reflektion över deras 

handlingar och deras agerande (Giddens 2006). En central del är att det ska skett någon form 

av längre kommunikation innan ett möte. Intressant att se är den skillnad som finns mellan 

männen och kvinnorna innan de väljer att träffa någon. 
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Jag skulle aldrig gå hem till någon som jag inte vet vem de är. Men i flesta fall så vet 

man ju inte alls vem det är och då skulle jag inte välja att gå hem till den personen som 

första möte (Kvinna). 

Nej jag har inga speciella kriterier, det ska väl kännas naturligt. Någon skrev jag med 

länge, en annan bara en kväll. Det beror lite på hur den andra personen svarar. Det 

spelar det inte så stor roll (Man). 

 

När vi ställde frågan ”Har du några kriterier som ska uppfyllas innan du väljer att träffa 

någon du skrivit med?” berättar kvinnorna att de är rädda för att den dem möter ska vara 

ett ”psycho”. Medan männen förklarar att det egentligen inte funderat särskilt mycket över 

detta. Kvinnorna berättar även att de gärna vill ha haft en kommunikation innan ett möte 

ska ske, medan männen snarare säger tvärtom. De anser att det är lättare att ses direkt och 

berättar inga generella rädslor de har inför ett möte. Detta belyser de förväntningar som 

finns, att kvinnan ska bära på mer vaksamma och känslosamma egenskaper medan mannen 

istället ska vara djärv och kraftfull (Martin 2003, Garnér 1994). 

Normer och ideal 

Temat belyser de normer och ideal som finns i samhället, under intervjuerna berättar 

informanterna hur de reflekterar och funderar över dessa. Det framkommer även under 

analysen av tinderprofilerna. Det blir tydligt hur det finns förväntningar hur män och 

kvinnor ska se ut och agera. Kvinnorna förväntas vara söta och sminkade medan männen i 

sin tur förväntas se aktiva och macho ut (Forsman 2014). Temat består av kategorierna: 

“Sexualisering”, “Förväntningar” och “Kommodifiering” som skapats från intervjuerna, 

samt tema “Kvinnors presentation”, “Mäns presentation” och “Krav/önskemål” från 

analyseringen av tinderprofilerna. 
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Sexualisering 

Kategorin redogör för hur informanterna funderar över deras framställning på dejtingappen 

för att den inte skall framställas på ett icke önskvärt sätt. Sociala medier och även Tinder är 

en plats där individer själva skapar och formar sin profil och i sin tur bestämmer hur de ska 

marknadsföra sig (Lindqvist & Thorslund 2008). Detta blir tydligt hos informanterna, där 

de samtidigt är medvetna om de normer och ideal som finns vilket påverkar dem och deras 

framställning på dejtingappen. Under intervjuerna visar det sig vara gemensamt för männen 

och kvinnorna att lättklädda bilder inte är något de vill förknippas med. Det finns en 

tanke att en profil med lättklädda bilder visar tecken på desperation. En av de kvinnliga 

informanterna säger detta i samband med samtalet:  

 

Jag vill inte lägga upp något som är blottande och extremt, nu vet inte jag hur andra gör 

men om man tänker en del på Facebook som vill visa upp brösten, det känner jag att 

nej det skulle jag aldrig göra. Det ska se bra ut men det ska inte vara så att man ser 

desperat ut (Kvinna). 

 

Informanterna beskriver hur det finns ett sätt att förhålla sig mellan att vara sexig men inte 

desperat. Det finns en tanke om att framställningen ska vara sexig men inte uppfattas som 

ansträngd och desperat (Martin 2003). Detta visar återigen att den kontinuerliga reflektion 

som Giddens menar att vi ägnar oss åt (2006). Det handlar om de personliga avvägningar 

kring konsekvenserna av den personliga marknadsföringen och i detta fall gällande graden 

av sexuella anspelningar.  

 

Det blir även tydligt hur bilden blir central och informanterna har i stor utsträckning en 

tanke bakom bilderna. Eftersom bilden är det första som visas blir de till en form av 

balansgång med att locka anda men samtidigt inte verka för desperat.   

 



29 
 

Jag skulle inte påstå att jag är så fåfäng att jag har ett behov att visa lättklädda bilder. Det 

känns som ytligheter det finns ju många personer som har lättklädda bilder men fokuserar 

man på det så blir det ju som mer ytligheter (Man). 

 

Vad som framgår är att en individ som har en profil med lättklädda och mer utmanande 

bilder letar uppmärksamhet. Informanten förklarar att han känner sig ytlig om han skulle 

matcha med en person som har lättklädda bilder. Vad som framkommer är att en profil med 

lättklädda bilder är ytlig och framställs desperat för att den signalerar sex. Detta innebär i 

sin tur att det är svårt att framställa sig själv som seriös och ute efter mer än sex om profilen 

endast innehar lättklädda bilder.   

Förväntningar 

Kategorin visar hur informanterna upplever att det finns vissa förväntningar hur en kvinna 

och en man bör se ut och framställa sig. Kategorin belyser även att det kan ske en 

exkludering om man inte faller inom ramen för dessa kvinnliga och manliga stereotyper 

som finns (Butler refererad i Ambjörnsson 2006, 112). Vid intervjuerna blir det tydligt att 

det finns förväntningar på män och kvinnors agerande. En central del handlar om vem som 

ska skriva först efter en matchning, mannen eller kvinnan. Informanten berättar: 

 

Jag tycker det är kul om killar skriver först, men jag har inga problem med att skriva 

först. Killar har skrivit vad kul du skriver eller det här har aldrig hänt förr, så därför 

antar jag att det är killen som typ ska ta initiativet till att skriva (Kvinna). 

 

Informanten förklarar hur hon upplever det roligt om mannen är den som tar kontakt först 

men har inget problem med att göra det själv. Hon berättar vidare att det finns en viss 

förväntning att mannen ska vara initiativtagande och vara den som skriver först. Detta visar 

att det finns etablerade genuspraktiker för hur en man eller kvinna förväntas bete sig eller 

agera men man väljer själv om man vill följa dessa (Martin 2003). Informanten förklarar 

hur hon fått positiv respons från män när hon valt att skriva först. I och med detta kan man 
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anta att även männen känner den förväntning. Vad som är intressant att se i detta är att 

kvinnor och män reflekterar kring detta men kvinnor hindras inte av det. Informanterna 

beskriver även hur de tror att det finns skillnader i män och kvinnors tinderanvändning. En 

av de manliga informanterna berättar: 

 

Det känns som att killarna har snävare mål än kvinnor, kan jag tänka mig. Killar liksom 

mer ut efter sex och den fysiska kontakten medan kvinnor oftare är ute efter att mer 

träffa folk sen får de leda dit de leder (Man). 

 

Han förklarar hur han tror att män överlag är mer intresserad av sex. Det finns en 

föreställning att mannen ska vilja använda Tinder för att få fysisk kontakt medan kvinnan i 

större utsträckning istället ska leta efter ett förhållande. Informanten förklarar att han tror 

det ser ut på detta sätt för att det är mer accepterat för en man att vara ute efter sex till 

skillnad från en kvinna. Detta kan bero på att kvinnor har en större risk att få en negativ 

stämpel på sig och det kan i sin tur påverka deras självbild negativt. Självbilden kan 

påverkas negativt om individen får upprepade negativ kritik, medan fortlöpande smicker 

medför det motsatta (Wright 2011).  Det visar sig även finnas en tanke att kvinnor ska ta 

hand om sitt utseende mer än män. Under kodningsprocessen kom koden “selfie” fram och 

förknippas i första hand med kvinnor.  En kvinnlig informant berättar: 

 

Jag får uppfattningen att killar inte riktigt vet hur man ska ta en selfie, för de är många 

som tar typ närbilder typ underifrån och visar dubbelhakan. Dom kanske inte bryr sig 

lika mycket, eller bara att dom inte vet (Kvinna). 

 

Informanten förklarar här hur hon tror att män inte vet eller inte anser det vara lika viktigt 

att marknadsföra sig med fokus på deras utseende. Det kan antas vara en kvinnlig kompetens 

att ta genomarbetade selfies och vara engagerad i sitt utseende. Detta kan i sin tur bero på 

att det finns en föreställning att kvinnor i högre utsträckning än män identifierar sig med sitt 

utseende (Stefanone et al. 2010, Hirdman 2006). Analyseringen av tinderprofilerna visar 
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även att i princip alla kvinnors profiler innehöll minst en selfie vilket även blev bekräftat av 

informanterna under intervjuerna. 

Kommodifiering 

I dagens konsumtionssamhälle blir nätdejting en plats där individer blir till konsumenter 

och agerar som varor (Bauman 2008). På Tinder får man själv bestämma vilka egenskaper 

man vill framhäva och ger även möjligheten att ställa krav på vad man söker hos en partner. 

Informanterna berättar att Tinder ibland uppfattas som ett spel, ett spel där man bara swipar 

höger ibland och människorna känns inte äkta. 

 

Ibland ser jag inget syfte med det jag gör (…) det är lite för likt ett spel. Det är kul att 

göra en stund sen kastas man tillbaka till verkligheten och inser att man måste interagera 

med personerna och kommer på att dom är verkliga (Man). 

 

Informanten förklarar att det är lätt att glömma att det är verkliga personer man har att göra 

med, de uppfattas i princip som låtsasmänniskor. Tinder blir till ett spel där man swipar 

människor till höger och vänster utan en tanke på att de är verkliga människor. Informanten 

förklarar att det är oftast när det sker en matchning, eller när någon skriver till honom som 

han slås tillbaka till verkligheten och förstår att han behöver interagera. Detta kan vara ett 

resultat av den bekvämlighet som internet erbjuder, att man kan kommunicera genom en 

skärm eller telefon utan att behöver träffas i verkligheten (Bauman 2008). Denna känsla, 

där Tinder uppfattas som ett spel, tar sig uttryck i analyseringen av tinderprofilerna. Där blir 

det tydligt hur individer kan skriva och våga ställa krav på framtida partner i sin profil. 

Nedan presenteras text från en manlig och en kvinnlig profil: 

 

Lika bra att inte linda in något, jag söker en tjej som älskar glass och räkor och bra sex 

sen får framtiden utvisa vad som blir (Man).  

”Om allt går åt pipan har man ju iallafall något att skratta åt efteråt”, är du längre har 

du förtur, sjukt glad och älskar nya saker - gör du det? (Kvinna).  
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Det visas här vilka former av krav som man kan framhäva i sin profil. Vidare visar det sig 

finnas skillnader på män och kvinnors krav i deras profiler. Analyseringen av 

tinderprofilerna visar att det i större utsträckning är män som skriver att de är ute efter ”ett 

ligg” medan majoriteten av kvinnorna har någon form av längdkrav. Detta kan antas bero 

på att det finns olika föreställningar och etablerade praktiker för hur man ska bete sig och 

agera beroende på om man är man eller kvinna (Martin 2003, Hirdman 2006). 

Analyseringen av tinderprofilerna belyser hur mannen förväntas besitta en större sexuell 

drift, samt att kvinnan uppfattas vara mer feminin om hon är kortare än mannen.  

Sammanfattning 

Detta avsnitt kommer summera och besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka hur män och kvinnor presenterar sig på dejtingappen 

Tinder. Utifrån syftet formulerades tre centrala frågeställningar: 

 

 Hur fungerar personal branding vid nätdejting?  

 Vilka strategier använder informanterna för att behålla sin personliga integritet vid 

nätdejting? 

 Hur är personal branding relaterat till reproduktionen av manligt och kvinnligt vid 

nätdejting bland heterosexuella unga män och kvinnor? 

 

Huvudresultatet som studien visar är hur vi idag agerar utifrån den form av 

konsumtionssamhälle vi lever i. Där individerna agerar som konsumenter och varor där 

fokus hamnar på att marknadsföra sig på bästa sätt samt hitta den bästa och mest passande 

“varan”. Det visar sig inte ske någon form av reflektion över själva deltagandet på 

dejtingappen, däremot sker det en reflektion hur man ska kunna vara en unik ”vara” 

(Bauman 2008). Individerna berättar hur de vill vara unik men inte till vilket pris som helst. 
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Vad som blir centralt är att vi som varor vill tillfredsställa en publik (Bence 2009, Montoya 

& Vandehey 2009) men samtidigt göra det med trovärdighet och behålla vår personliga 

integritet. Trovärdighet innefattar både att man inte vill ljuga i sin profil och visa att man är 

en verklig person. Detta kan antas bero på den anonymitet internet erbjuder som kan göra 

det lättare för individer att ljuga eller framställa en osann bild av sig själv (Bauman 2008). 

De strategier som informanterna använder sig av för att behålla deras personliga integritet 

på dejtingappen är att ständigt reflektera över deras handlingar. Det är viktigt för alla att 

vara personlig i sin profil men samtidigt inte dela med sig av allt för personliga saker, som 

exempelvis lättklädda bilder.  Hur det ser ut skiljer sig dock åt mellan kvinnor och män på 

grund av normer och ideal. Det kvinnliga presentationerna marknadsförs i stor utsträckning 

med fokus på utseende i form av selfies och mer närgångna bilder. De manliga 

presentationerna har också fokus på utseende men i annorlunda former. För männen visar 

det sig istället vara fokus på att visa upp sig som muskulös och gärna i bar överkropp. Det 

blir en form av helkropps visning medan kvinnorna tenderar att ta mer selfierelaterade 

bilder. Till text skiljer männens och kvinnornas profiler där männens har mer fokus på 

aktiviteter, styrka och sport medan kvinnornas är mer omhändertagande (Forsman 2014, 

Marin 2003, Garnér 1994). Genomgående hos de kvinnliga och manliga informanterna är 

att de marknadsför sig i hopp om matchningar som sedan leder till en form av bekräftelse. 

Slutdiskussion 

Denna form av konsumtionssamhälle där individen ständigt försöker agera som den bästa 

“varan” kan bli till ett problem som påverkar individen. Förhållningssättet som sker mellan 

att försöka agera som den bästa ”varan”, följa den idealbild som finns och samtidigt behålla 

den personliga integriteten gör att individen förhåller sig till nästintill omöjliga krav. 

Omgivningen får också en stor roll för individen vilket kan leda till press som i sin tur kan 

påverka individens självbild. Självbilden kommer i hög grad från omgivningen vilket gör 

att deras åsikter och bedömande påverkar individens självbild antingen positivt eller 

negativt. Vad som även är framträdande är hur idealbilden och olika föreställningar hur en 
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heterosexuell man eller kvinna bör vara eller se ut påverkar individen. De föreställningar 

eller ideal där mannen ska vara stark, lång och ansvarsfull medan kvinnan ska bete sig 

motsatt och agera mer passivt, kan i sin tur påverka självbilden om dessa ideal inte 

upprätthålls. Det blir även synligt hur kvinnor använder sig av ett mer passiva agerande 

innan de väljer att träffa någon utanför Tinder, till skillnad från männen som knappt 

reflekterar över detta. Dessa föreställningar där kvinnor förväntas vara passiva och män 

modiga kan ta sin grund i hur samhället ser ut i övrigt, där kvinnor har en mer passiv och 

utsatt roll. Det blir vidare intressant att se hur detta även påverkar individernas agerande på 

dejtingappen. Det blir också framträdande hur kvinnor inte får bete sig på samma sätt som 

män, som exempelvis kan skriva i deras profil att de letar efter sex. Även om kvinnor på 

nätdejtingsidor har samma möjlighet att uttrycka liknande krav som männen väljer de ändå 

att inte göra det. Grunden till detta kan antas bero på att ”slampa-stämpeln” alltid finns 

närvarande som en riskfaktor. Vilket också kan antas påverka hur samhället ser ut i övrigt 

där inte minst kvinnans undertrycka roll blir synlig. Detta leder i sin tur till att individers 

agerande på dejtingappen kan antas bero på samhälleliga förväntningar och ideal. En central 

fråga att ta med sig från denna uppsats blir därför, vad är grunden till att flertalet 

upprätthåller de normer och ideal som finns i samhället istället för att bryta dessa?  

Framtida forskning 

Eftersom det empiriska materialet i studien bygger på analyser av manliga och kvinnliga 

profiler samt sex informanters svar är det svårt att generalisera resultaten på unga män och 

kvinnor i allmänhet. Framtida forskning skulle därmed kunna undersöka äldre personers 

erfarenheter kring eller nätdejting, för att undersöka skillnader och likheter mellan olika 

åldersgrupper. Ett tänkbart antagande är att äldre personer kanske har ett annat mål med 

nätdejting. En annan begränsning är att undersökningen endast gjorts på unga heterosexuella 

personer. Framtida forskning skulle därmed kunna vara med icke heterosexuella personer 

för upptäcka om det finns skillnader eller likheter hur man bör framställas beroende på 

sexualitet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Informantbrev  

Hej! Emmy och Isabell heter vi och läser sista terminen på Sociologiprogrammet, med 

inriktning socialpsykologi. Vi skriver för tillfället vår C-uppsats och undrar om du skulle 

vilja vara en del av den och delta i en intervju.  

 

Vi vill undersöka om det finns likheter eller skillnader hur män och kvinnor presenterar sig 

på dejtingappen Tinder. Materialet vi får från intervjuerna kommer endast att användas i 

uppsatsen och du som informant kommer att vara avidentifierad. När C-uppsatsen är färdig 

så kommer vem som helst kunna läsa den eftersom det är en offentlig handling. Intervjun 

uppskattas att ta ca 30 minuter och äga rum 17–21/3.  

 

Om du är intresserad och har möjlighet att ställa upp på en intervju får du gärna kontakta 

oss på mobilnummer: 0768263102 (Isabell), 0702169928 (Emmy) eller på mail: 

isabell.pucher@outlook.com  emm.eng@hotmail.com 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide  

Är det okej att intervjun spelas in? Det inspelade materialet kommer att transkriberas och 

användas till vår uppsats. Du som person kommer vara avidentifierad och vi kommer att 

byta ut saker som vi tror kan kopplas tillbaka till dig exempelvis unika beskrivningar av 

bilder och texter. Det är vi och vår handledare som kommer ta del av intervjumaterialet. Du 

har rätt att avbryta intervjun när du vill och om det är någon fråga du inte vill svara på är 

det okej.  

Bakgrund till Tinder 

 Hur länge har du haft din Tinder? 

 Hur kom det sig att du skaffade du Tinder? Vad är ditt mål med Tinder? 

 Vad gör du när du är inne på Tinder? Skaffa vänner, partner, sex? Beroende på vad 

dem svarar, varför valde du just tinder? 

mailto:isabell.pucher@outlook.com
mailto:emm.eng@hotmail.com
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 Tycker du att Tinder fungerar för ditt mål? Varför/varför inte? Är det något du 

saknar? 

Andra personers Tinder profil  

 Vad tittar du på när du är inne på tinder? Isf på vilket sätt, är det bilder eller text? 

Vad är det du tittar på först? Varför? 

 Vad tilltalar dig med en annans profil? Varför?  

 Har du skrivit till någon på tinder som du matchat med? Isf, vad var det som fick dig 

att börja skriva? 

 Finns det något ett exempel på en profil du aldrig skulle swipa höger på? Varför? 

 Vilka kriterier måste uppfyllas innan du väljer att träffa någon i verkligheten? 

Varför?  

 Har du träffat någon i verkligheten som du träffat på Tinder? Blev mötet i 

verkligheten som förväntat utifrån dina erfarenheter av personens tinderprofil? → 

Varför/varför inte? 

Genus 

 Till män: Hur tycker du att kvinnor generellt marknadsför/säljer in sig på Tinder? 

Kan du se något mönster i hur kvinnornas presentation? Specifika bilder, texter? 

Vad skulle du uppfatta som ovanligt i en kvinnas presentation? Hur tror du att män 

generellt marknadsför sig? Tror du det finns någon typisk skillnad mellan män och 

kvinnors framställning på Tinder? Om ja, vad tror du det beror på? 

 Till kvinnor: Hur tycker du att män generellt marknadsför/säljer in sig på Tinder? 

Kan du se något mönster i hur en man presentation? Specifika bilder, texter? Vad 

skulle du uppfatta som ovanligt i en mans presentation? Hur tror du att kvinnor 

generellt marknadsför sig? Tror du det finns någon typisk skillnad mellan män och 

kvinnors framställning på Tinder? Om ja, vad tror du det beror på? 

 Upplever du att det finns någon stereotyp förväntning hur du bör marknadsföra dig 

för att få en matchning? Varför/varför inte?  

 Hur tänker du kring män och kvinnors användning av Tinder? Tror du män och 

kvinnor har olika mål? Varför, varför inte? 

 Beskriv vad som händer efter att du fått en matchning? Skriver du först eller väntar 

du på att det andra ska skriva? Varför? Vad får dig att göra det/ inte göra det?  

Din Tinder profil  

 Hur ser din profil ut på tinder? Har du någon text? Vad beskriver den? Bild, hur 

många? Vad gör du på bilderna? Är dom gamla eller nya?  

 Hur mycket bearbetar du din profil? Uppdaterar du med nya bilder och text 

regelbundet? Varför/varför inte?  
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 Vad vill du förmedla med din profil? Och hur gör du för att försöka förmedla just 

det? Exempelvis genom att använda flera bilder, lång/kort text? 

 Reflekterar du hur din Tinder profil stämmer överens/speglar vem du är i det 

verkliga livet? Är det viktigt för dig? Varför/varför inte?  

 När du skapade din Tinder profil var tanken att skapa en så trovärdig presentation 

som möjligt eller var fokus mer på att vara attraktiv? Exempelvis: Redigerar du dina 

bilder? Om ja, gäller det alla och varför?  

 Hur ärlig är du i din presentation av dig själv? Skulle du kunna ljuga om dig själv 

för att vara mer attraktiv? Isf vad skulle du ljuga om för att bli mer attraktiv? 

Exempelvis bara redigerade bilder eller ljuga om ålder, yrke etc.  

 Finns det något du medvetet inte väljer att berätta eller visa på din profil för du tror 

det kan upplevas oattraktivt? Isf vad och varför?  

 Finns det något du tycker är för personligt att visa/berätta? Varför/varför inte? 

Exempelvis: Avklädda bilder, detalj vart du arbetar och bor.  

Avslutning 

 Tycker du att Tinder är en seriös app? Skulle du rekommendera den till andra? 

Varför varför inte?  

 


