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1. Inledning 

 
 

I början av 2015 laddade jag hem dejtingapplikationen Tinder på min smartphone.  Det tog 

inte lång tid innan jag blev fast och plöjde mig igenom det stora flödet av profilbilder. Oftast 

tog det bara några sekunder innan jag bestämde mig för att tacka ja eller nej till personen som 

dök upp på skärmen. Men efter ett tag stannade jag upp och tänkte efter vad det egentligen var 

jag baserade mina omdömen på. Hur kunde jag på bara några sekunder skaffa mig en 

uppfattning om en person genom dennes profil? Gick jag bara på utseende eller hade det mer 

med klädstil, komposition av bilder eller något annat att göra? Mina egna funderingar fick mig 

att vilja veta hur andra personer använder sig av Tinder. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Tinder är en dejtingapplikation för smartphones (mobiltelefoner som fungerar som mindre 

handdatorer). Efter att man själv valt ut några bilder och en kortare text till sin Tinder-profil 

kan man genom den inbyggda GPS-funktionen se vilka andra Tinder-användare som befinner 

sig i ens närhet. Så här kan en Tinder-profil som dyker upp i ens flöde se ut (vanligtvis med en 

bild på en riktig person och inte en streckgubbe): 

 

Genom att svepa med fingret åt vänster på skärmen eller trycka på krysset tackar man nej till 

personen och genom att svepa åt höger eller trycka på hjärtat tackar man ja. Tackar båda ja 

blir det en matchning och man kan börja skriva till varandra. Man kan även gå in på profilen 

för att se personens övriga bilder, vilka gemensamma vänner och intressen man har på 
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Facebook och i vissa fall (om man har valt det tillägget) de bilder man lagt upp via 

fotoapplikationen Instagram.  

Tinder lanserades i september 2012 och enligt företagets egna siffror har det sedan dess 

skett 6 miljarder matchningar världen över (gotinder.com). Det finns inga säkra källor på hur 

många som använder applikationen men enligt en artikel i NY Times från oktober 2014 var det 

vid den tidpunkten inte långt ifrån 50 miljoner personer (Bilton 2014).  

 
 

1.2 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att göra en kulturanalytisk studie av hur unga svenskar med en högre 

utbildning presenterar sig själva genom bild och text och hur de bedömer andras 

presentationer på Tinder. Vad anses vara viktigt att visa upp på sin profil? Hur tolkar man 

andras profiler och vad är det som avgör om man tackar ja eller nej till någon annans profil? 

Hur presenterar man sig själv och bedömer andra i chattkonversationer? Hur kommer klass 

och genus till uttryck genom Tinder-profilerna? 

 
 

1.3 Material och metod 

 
För att få tag på informanter till intervjuer har jag använt mig av snöbollsmetoden, det vill säga 

att jag har hört mig för bland bekanta om de känner någon som använt sig av Tinder eller andra 

dejtingsidor som kan vara intressanta att jämföra med. De personer som jag har fått kontakt 

med har sedan föreslagit ännu fler personer som använder sig av Tinder vilket lett till att 

urvalsgruppen expanderat (jfr Öhlander 2011:30).  

Jag har valt att avgränsa mig till att intervjua personer mellan 18 och 35 år. Att jag valde 

just denna åldersgrupp har att göra med att Tinder fortfarande är ett rätt nytt fenomen och att 

det enligt min erfarenhet mest verkar vara unga personer som använder sig av applikationen. 

Eftersom det inte har gjorts så mycket forskning kring Tinder finns det fortfarande mycket att 

undersöka hos den största åldersgruppen bland användarna, även om det i framtida forskning 

är viktigt att erfarenheter hos äldre och yngre också tas upp.  

Jag fick kontakt med fyra män och tre kvinnor mellan 20 och 34 år som ville bli intervjuade.  

Informanterna har utlovats anonymitet och heter därför något annat i texten än i verkligheten. 

Kännetecknande drag för mina informanter är att de antingen redan har eller fortfarande läser 

till en högre utbildning, att de politiskt sett står till vänster och har feministiska värderingar. 

Dessa faktorer har i hög grad påverkat mitt resultat, vilket jag kommer att påpeka i min analys. 
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Eftersom det här är en kvalitativ studie har jag inte varit ute efter att göra ett representativt 

urval i förhållande till någon viss totalpopulation. Syftet är inte att göra en kvantitativ 

undersökning, utan istället att grunda analysen på ingående samtal med ett fåtal personer, vars 

subjektiva erfarenheter går att sätta in i större sammanhang (jfr Alver & Øyen 1998: 118). Det 

hade varit intressant att även intervjua personer utan högre utbildning och med andra 

värderingar, för att se hur deras dejtingpreferenser skiljer sig från mina informanters 

preferenser. Men jag har istället valt att fokusera på hur personer med liknande smak och 

kulturellt kapital använder sig av Tinder.  Uppsatsens storlek har också betydelse för mitt val 

att göra denna avgränsning.  

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuteknik, vilket innebär att jag har utgått 

från en intervjuguide med vissa frågor samtidigt som jag på ett smidigt sätt har försökt anpassa 

mig till situationen genom att ställa följdfrågor när den intervjuade kommit in på intressanta 

teman (jfr Widerberg 2002: 68f, 100). Samtliga intervjuer har spelats in på min smartphone. 

Den 13/4 2015 genomförde jag en fokusgruppintervju där jag hade rollen som moderator i 

en diskussion mellan mina informanter (jfr Morgan 1997). Fokusgruppen bestod av Maria, 

Anders, Fredrik och Olov; samtliga är i trettioårsåldern, bor i Stockholm och kände varandra 

sedan tidigare. En av dem hade inte använt sig av Tinder men hade däremot erfarenheter av 

andra dejtingsidor som var intressanta att jämföra med. I en gemensam konversation kan 

informanterna berika varandras tankegångar genom olika infallsvinklar och associationer. En 

nackdel med att intervjua i fokusgrupper är att det kan vara svårare att våga säga sådant som 

avviker från resten av gruppen. Om samtalsämnet upplevs vara känsligt kan det därför vara 

bättre med individuella intervjuer. Men eftersom informanterna redan kände varandra 

upplevde jag att de kunde vara öppna med sina erfarenheter och funderingar.  

Jag genomförde denna intervju i början av mitt uppsatsskrivande, innan jag hade preciserat 

mitt syfte, och därför kom samtalet att beröra ganska många olika aspekter av Tinder-

användande. När jag senare hade formulerat färdigt syftet insåg jag att det var ett tema som en 

av informanterna hade kommit in på under intervjun som vore intressant att få höra mer om 

och jag genomförde därför en kompletterande telefonintervju med honom 15/5 2015.  

Den 29/4 2015 genomförde jag en intervju med Albin och Hanna. De kände varandra sedan 

tidigare och berättade att de redan hade pratat en del om varandras Tinder-dejtande 

sinsemellan, vilket gjorde att konversationen kändes öppen och flöt på bra. Vid detta tillfälle 

hade jag dessutom bättre koll på vad jag ville få ut av mina informanter och kunde utforma 

intervjun så att den närmare berörde syftet än vad den första gruppintervjun hade gjort. 

Inspirerad av en intervjumetod som kallas för fotoelicitering gick jag och informanterna 

detaljerat igenom både deras egna och andras profiler och diskuterade varför de valt att 

presentera sig på ett visst sätt och hur de bedömde andras profiler (jfr Rasmussen 2004: 
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280ff). Bildanalys kan vara en bra metod för att visa på hur till exempel kön, klass och makt 

konstrueras genom visuella koder (Schroeder 2004). Av etiska skäl har jag inte kunnat göra 

regelrätta bildanalyser (det skulle kräva att jag fick tillåtelse att publicera personers Tinder-

bilder i uppsatsen) men genom fotoelicitering kan jag ändå komma åt mina informanters 

tolkningar av bilder. 

Eftersom jag tyckte att fotoeliciteringsmetoden var ett bra sätt att få relevant material om 

hur informanterna presenterar sig själva och bedömer andra på Tinder, valde jag att 

genomföra ännu en fotoeliciteringsintervju, den här gången med Eva. Intervjun ägde rum 4/5 

2015 och liknade i sitt utförande den första fotoeliciteringsintervjun. Innehållsmässigt stod 

den dock ut från de andra intervjuerna eftersom Eva var den enda informanten som dejtade 

personer av samma kön och därför hade vissa annorlunda erfarenheter av Tinder än de andra 

informanterna.  

Utöver intervjuerna har jag, genom att använda mig av autoetnografisk metod, analyserat 

hur jag själv presenterar mig och bedömer andras profiler på Tinder. Den autoetnografiska 

metoden har blivit alltmer accepterad inom antropologin och etnologin och är ett sätt att sätta 

in sina egna erfarenheter i större strukturer och sammanhang (jfr Bochner & Ellis 2002). 

Eftersom jag själv är en ung person som läser en högre utbildning, ser mig själv som feminist 

och har vänstervärderingar, har jag antagligen liknande preferenser och sätt att tolka andras 

bilder som mina informanter. Jag har själv använt mig av Tinder sedan tidigare och det var 

genom egna erfarenheter som jag kom på att jag ville analysera den i en uppsats. Med mitt 

inifrånperspektiv är det antagligen lättare för mig att förmedla mina informanters upplevelser 

än vad det hade varit om en icke införstådd forskare hade tagit sig an ämnet utifrån 

(Danielsson 2006: 20).  

När man ska skriva en uppsats är det viktigt att redan från början granska sitt val av ämne 

och metod. I den postmoderna kunskapssynen ifrågasätts forskarens objektiva position som 

kunskapshämtare. Istället för att se på forskningsprocessen som ett sätt för forskaren att 

hämta neutral information från sina informanter intar jag ståndpunkten att forskaren och 

informanten tillsammans skapar resultat. Detta innebär att jag som kulturanalytisk forskare 

inte kan inta en förment neutral position utan att jag måste förhålla mig kritisk till mina egna 

förfaranden för att förstå hur dessa påverkar resultaten (se t.ex Sjöstedt Landén 2011: 37f). 

Eftersom jag var bekant med flera av informanterna innan jag intervjuade dem är det viktigt 

för mig att tänka på att jag är uppriktig i min tolkning av vad de sagt och inte förskönar 

resultatet (jfr Alver & Øyen 1998:119f). 

Inspirerad av de kulturanalytiska angreppssätt som beskrivs i Billy Ehns och Orvar Löfgrens 

bok Kulturanalyser (2001) har jag gjort en tematisk analys av mitt material. Ehn och Löfgren 

skriver att en tematisk kulturanalys går ut på att ”söka centrala teman i en viss 
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föreställningsvärld för att se hur den är organiserad i bestämda kategorier och tankebanor, 

grundläggande värderingar och förhållningssätt” (Ehn & Löfgren 2001: 28). Jag kommer med 

andra ord att visa på och analysera de relevanta teman som informanterna kommer in på under 

intervjuerna.  

 

 

1.4 Teori 

 

I min analys kommer teorier kring självpresentation, klass och genus att vara viktiga för att 

förstå hur informanterna presenterar sig själv och bedömer andra på Tinder. Jag kommer här 

att göra en kortare beskrivning av de bärande teorierna som jag använder mig av. 

I boken Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik (2010) använder sig 

sociologen Erving Goffman av dramaturgiska liknelser för att beskriva människans sociala 

interagerande. Han menar att vi i vårt vardagliga liv, likt aktörer på en scen, hela tiden intar 

olika roller inför vår publik, det vill säga folk i vår omgivning. Med hjälp av olika 

intrycksstyrningstekniker kan vi manipulera vilken bild andra får av oss.  Men vi kan också dra 

oss tillbaka från scenen, som Goffman kallar ”den främre regionen”, till kulisserna, den ”bakre 

regionen”, där vi inte blir bedömda av publiken och får en chans att gå ut ur våra roller för ett 

tag (2010). För att applicera Goffmans terminologi på Tinder kan man säga att ens Tinder-

profil är en del av den fasad man visar upp i den främre regionen medan man i den bakre 

regionen kan planera hur ens profil ska se ut.  

Judith Butler, en av de mest kända feministiska teoretikerna och en pionjär inom 

queerrörelsen, menar att genus är en social och kulturell konstruktion som skapas genom 

performativa handlingar, det vill säga de imiterande akter av normativa beteenden som vi 

dagligen utför. Med andra ord lär man sig hur man ska bete sig som man eller kvinna genom 

att upprepa praktiker som är könskodade, till exempel genom att imitera ett manligt eller 

kvinnligt kroppsspråk (Butler 2007). Enligt Butler kan dock genusimitationerna då och då ske 

på ”fel” sätt, vilket på sikt kan leda till att tolkningen av kön förändras (Butler 2005: 87ff & 

Ambjörnsson 2008: 15f)   

Butler menar att det inte finns någon sann kärna i ens identitet; till skillnad från Goffman 

tror hon alltså inte att det finns någon ”bakre region” där man kan vara sig själv. Jag har dock 

tolkat Butlers teorier som att de beskriver hur ens identitet konstrueras medan Goffman 

snarare beskriver hur den presenteras. Genom att använda mig av Butlers begrepp vill jag visa 

på hur ens könsidentitet skapas genom större strukturer medan Goffmans terminologi är 

användbar för att visa på hur informanterna strategiskt försöker styra andras intryck av dem.  
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 Butler (2007) kopplar samman genus och sexualitet genom sitt begrepp ”den 

heterosexuella matrisen”. Hon menar att den heterosexuella matrisen tvingar in personer i 

antingen en manlig eller kvinnlig könsidentitet och beroende på vilket kön man definieras som 

förväntas man bete sig på ett visst sätt och åtrå det motsatta könet. Enligt Butler (2007) är den 

heterosexuella matrisen grundläggande för samhällets patriarkala genusordning som tilldelar 

män en överordnad position gentemot kvinnor. Jag kommer i min analys att använda mig av 

genusteori inspirerad av Butler för att belysa hur ett heteronormativt bildspråk reproducerar 

könsroller på Tinder. 

I boken Distinktionen: En social kritik av omdömet kopplar sociologen Pierre Bourdieu 

(1993) samman olika yrkespositioner med olika smaker och livsstilar. Han menar att en 

persons smak och livsstil varierar beroende på hennes habitus, det vill säga det system av 

dispositioner hon tillägnar sig utifrån sina existensbetingelser.  Till synes triviala preferenser 

för till exempel inredning, kläder och maträtter fungerar enligt Bourdieu (1993) som 

distinktioner gentemot personer i andra samhällspositioner. 

Förutom det ekonomiska kapitalet, som syftar på ekonomiska tillgångar, menar Bourdieu 

(1986) att det kulturella och sociala kapitalet också spelar en stor roll i utformandet av en 

persons klasstillhörighet. Det kulturella kapitalet handlar delvis om utbildning, att man är 

införstådd med den kultur som ger status och att man kan uttrycka sig på rätt sätt. Men det 

kan också syfta på förkroppsligat kapital, vilket bland annat yttrar sig genom utseende. Det 

sociala kapitalet syftar på de sociala nätverk som man tillhör och kan tillskansa sig makt och 

status igenom (.Bourdieu 1986, se även Skeggs 2000: 20-28, 164) 

Bourdieu (1986) använder även begreppet symboliskt kapital, som enligt sociologen 

Beverley Skeggs (2000:20f) inte utgör en egen kategori gentemot de andra kapitalen, utan 

syftar på det kapital som har blivit legitimerat. Skeggs (2000: 26) menar att även om till 

exempel en viss jargong eller en viss klädstil kan vara statusfylld inom en särskild klassfraktion 

är det den dominerande klassen som avgör vad som legitimeras i samhället i stort.  

För att få en överskådlig blick av hur sociala positioner hör samman med livsstilar har 

Bourdieu gjort ett schema som bland annat visar att till exempel storföretagare framförallt kan 

dra fördel av sitt ekonomiska kapital medan till exempel konstproducenter och gymnasielärare 

snarare kan utnyttja sitt kulturella kapital. Längst ned i samhällshierarkin återfinns de yrken 

som varken förknippas med ett särskilt högt kulturellt eller ekonomiskt kapital (1993: 290f). 

Schemat är visserligen gjort utifrån hur samhället såg ut i Frankrike på 1970-talet men har i 

mina ögon, med vissa modifikationer, relevans även för vårt nutida samhälle. Bourdieus 

terminologi kommer att vara användbar i min analys av hur informanterna presenterar sig 

själva och bedömer andras Tinder-profiler utifrån smak, livsstil och förkroppsligat kapital. 
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1.5 Tidigare forskning 

 

Eftersom Tinder bara har funnits i två år har det inte gjorts så mycket forskning om 

applikationen. Genom att använda mig av olika kombinationer av sökorden ”Tinder dating” 

och ”Tinder dejting” på scholar.google.se (en sökdatabas för vetenskapliga artiklar) har jag 

dock funnit några uppsatser och artiklar med olika ingångsvinklar på fenomenet.  

Rachael E. Hess (2014) analyserar i sin masteruppsats i socialpsykologi hur Tinder har 

förändrat hur man inleder relationer i jämförelse med hur det sker AFK1. Hon kommer bland 

annat fram till att man ställer fler direkta frågor och är mindre känslomässigt engagerad på 

Tinder än när man dejtar AFK. Detta beror, enligt henne, dels på att man på Tinder går miste 

om den icke-verbala kommunikationen, som är viktig för att uttrycka känslor, och dels på att 

det stora utbudet som finns på Tinder leder till att man lätt kan starta en konversation med 

någon annan person om samtalet går lite trögt. Hon menar att Tinder-dejtande kanske inte är 

det bästa sättet för att hitta ett långvarigt förhållande men att det fungerar bra för spontana 

möten och ”engångsligg”.  

Ben Seefeldt (2014) har i en masteruppsats i datavetenskap undersökt om det finns några 

skillnader mellan hur män och kvinnor använder sig av Tinder. Hans resultat visar att män 

oftare tackar ja till kvinnor än vice versa och att det oftast är män som inleder konversationerna 

på Tinder. Könsrollerna på Tinder stämmer på dessa sätt överens med hur män och kvinnor 

förväntas bete sig AFK, menar han. 

I en kandidatuppsats i medieteknik undersöker Jesper Håkansson och Anton Rosén (2014) 

hur Tinder har påverkat beteenden och normer gällande nätdejting. Där kommer de bland 

annat fram till att den avskalade designen leder till att de könsnormer som finns AFK även gör 

sig tydliga på Tinder. Men även om kvinnor oftast är de som blir uppvaktade innebär 

blockeringsfunktionen ett effektivt sätt att avspisa någon som visar sig vara jobbig, vilket 

många upplever vara en trygghetsfaktor.  

Det har även gjorts en del studier om andra nätdejtingssidor som kan vara intressanta att 

ta upp i ett jämförande syfte. Till exempel skriver sociologen Eva Illouz i boken Cold Intimacies 

(2007) att kärleken i kapitalismens era har rationaliserats och hon liknar nätdejtingssidor med 

en marknad där man förväntas kunna välja kärlekspartner utifrån vissa kriterier. Hon menar 

dock att det inte går att förutse vem man ska bli förälskad i på internet eftersom kärlek kan 

uppstå först i kroppsliga möten.  

                                                        
1 AFK är en förkortning för Away From Keyboard och används för att beskriva världen bakom dator- eller 
mobilskärmen (http://sv.wiktionary.org/wiki/afk) 
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I den vetenskapliga tidningen Quantative Marketing and Economics publicerades 20/5 

2010 en studie av Günther J. Hitsch, Ali Hortaçsu och Dan Ariely, som undersökte vilka 

faktorer som avgör vem man börjar dejta på nätet. Resultatet i den studien visade att förutom 

fysisk attraktivitet och inkomst valde informanterna sina dejtingpartners utifrån att man 

liknade varandra i aspekter som utbildning, religion, politiska åsikter och övriga vanor, till 

exempel rökning. Studien visade även att både män och kvinnor tenderade att dejta personer 

av samma ”race” (ras eller etnicitet) och att kvinnor prioriterade inkomst högre än utseende. 

Föremålet för den här studien var en hemsida där användaren tilläts fylla i mycket information 

om sig själv och sina preferenser för att utifrån detta matcha med andra personer. I jämförelse 

med Tinder hade man som användare alltså mycket mer information att gå på när man skulle 

välja dejtingpartner.  

Eftersom kontaktannonser kan ses som en föregångare till dejting via applikationer och 

hemsidor vore det intressant att jämföra hur genus och klass visar sig i de olika medierna.  

Josefin Englund håller i nuläget på att skriva en avhandling om kontaktannonsernas 

historia som beräknas vara färdig 2016 (www.unt.se). 

Medieforskaren Anja Hirdman har i flera studier visat på hur heteronormen och 

genusregler bestämmer hur män och kvinnor beter sig på bilder. I sin studie av hemsidan 

snyggast.se, där svenska ungdomar lägger upp bilder på sig själva, visar hon att ungdomarnas 

bilder imiterar hur genus och sexualitet framställs i media. Medan kvinnan ofta framställs som 

inbjudande och tillgänglig för mannens begär framställs mannen ofta som distanserad och till 

synes upptagen med något annat (Hirdman 2008). 

Socialantropologen och genusvetaren Fanny Ambjörnsson har i boken I en klass för sig 

(2004) analyserat hur genus, sexualitet och klass konstrueras utifrån bland annat Bourdieus 

och Butlers teorier. Genom att studera tjejer i två olika gymnasieprogram visar hon på hur de 

både upprätthåller och utmanar de normer som avgör vad som anses vara normalt och 

respektabelt.   

 

1.6 Disposition 

 

Jag har delat in huvudtexten efter olika relevanta teman som informanterna kom in på under 

intervjuerna. I det inledande kapitlet av huvudtexten, som går under namnet Det optimala 

upplägget, kommer jag att ta upp vilka strategier informanterna använt sig av för att 

presentera sig själva och hur de anser att man ska förmedla ett bra första intryck av sig själv. 

Det andra kapitlet, Hipsters, politik och champagne, handlar om hur informanterna genom 

profilerna uttrycker och bedömer andras smak, stil och livsstil och huruvida de anser att det är 
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viktigt att ha gemensamma värderingar med den man dejtar. I det tredje kapitlet, Duckfaces, 

heteronormen och queerrummet, tar jag upp informanternas upplevelser av hur genus och 

heteronormativitet reproduceras på Tinder samt vad de anser om att bryta mot heteronormen. 

I den avslutande diskussionen kommer jag att sammanfatta vad som sagts och vilka slutsatser 

som kan dras av detta, samt komma med förslag på vidare forskning som berör ämnet.  
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2. Det optimala upplägget 

 
 

När jag skapade min Tinder-profil trodde jag att det framförallt var personer med 

vänsterorienterade värderingar och ett visst kulturellt intresse som skulle tacka ja till den. 

Detta beror på att jag ser mig själv som en kulturintresserad och vänsterorienterad person, 

vilket jag tänkte skulle genomsyra min profil och att den därför skulle locka till sig likasinnade 

personer. Men jag blev ändå lite förvånad över hur pass väl denna hypotes stämde med 

resultatet av mina matchningar. Nästan alla mina matchningar visade på något sätt, antingen 

genom sina bilder, profiltexter eller våra gemensamma Facebook-gillningar, att de var 

feminister, hade vänsteråsikter och ett visst intresse för kultur. Jag hade i alla fall trott att 

någon av mina matchningar skulle vara annorlunda än den snäva kategori av personer som jag 

brukar umgås med AFK. Ibland testade jag att tacka ja till personer enbart på grund av att de 

såg bra ut, trots att jag inte gillade deras klädstil och att vi inte hade några gemensamma 

intressen eller gemensamma politiska värderingar, och då blev det oftast inte någon 

matchning. Det var nästan som att jag kunde känna på mig när jag skulle matcha med någon. 

Min första profilbild är en svartvit ”selfie” från axlarna och uppåt där jag har en ganska 

neutral min (Se bilaga 1). ”Selfie” är ett begrepp som syftar på bilder som man har tagit på sig 

själv och utgör alltså ett slags moderna självporträtt. Antalet selfies har ökat drastiskt i och 

med att folk börjat använda sig av smartphones och fungerar ofta som ett sätt att kommunicera 

med varandra i sociala medier (Forsman 2014: 100-105). Genom att använda sig av olika 

vinklar, ljus, färger och poser kan selfies vara ett sätt att skapa till exempel kön, klass och ålder 

(jfr Hirdman 2008). En selfie kan därmed vara ett effektivt sätt att styra vilka intryck andra får 

av en (jfr Goffman 2009). 

Jag minns att jag valde att använda den svartvita selfien som profilbild eftersom jag inte 

hade några andra bilder på min nuvarande frisyr och mustasch och ville att det skulle synas 

hur jag ser ut i nuläget. Dessutom tycker jag att jag ser bra ut på bilden och jag gillade 

bakgrunden som utgörs av ett skynke i ett fint mönster.  

 Jag har även en kort profiltext som lyder som följande: ”Gillar typ kaffe, öl, film, bra musik 

och fotboll. Dale Cooper är en förebild”. Det är en slarvigt formulerad text vars innehåll 

egentligen inte säger så mycket om mig som person (att gilla kaffe och öl är ju inte direkt några 

utmärkande drag). Men när jag skrev texten var jag noga med att inte framstå som pretentiös 

utan ville visa på att jag har en viss självdistans till min Tinder-profil. Illouz menar att även om 

man på dejtingsidor har möjlighet att uttrycka vem man är genom sin profiltext använder sig 
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de flesta av etablerade konventioner för att framställa sig som en attraktiv person, vilket leder 

till att presentationerna ofta ser likadana ut (2014: 82). Att ha en profilbeskrivning som är lite 

ironisk i förhållande till hur profilbeskrivningar generellt brukar se ut på hemsidor och 

applikationer för dejting kan därför fungera som ett sätt att stå ut från mängden.  

 

Jag: ”Hej jag är bra på allt om jag ska vara ärlig. Är också ganska snäll”. Är det en bra 

[profil]text? 

Albin: Ja, ”jag är ganska bra på allt om jag ska vara ärlig”. Det är ju inte sant, det är ju kul.  

Jag: ”Och är ganska snäll”. Det är ganska intetsägande saker egentligen.  

Albin: Precis, lite lätt flummiga ändå.  

Jag: Lite som din kanske? 

Albin: Ja, det säger väl nåt om vad jag är ute efter.  

(Fotoleliciteringsintervju 1) 

 

Albins egen profiltext lyder som följande: ”Nja, jag tycker väl om att dricka kaffe eller öl. Jag 

pluggar. Övrigt lite oklart. ’Om du är blå kan du gå’”. Han berättar att han, liksom jag, har en 

lite ironisk profiltext som ska signalera att han är en avslappnad och lite flummig person.  

Under intervjuerna kommer det fram att informanterna mestadels bedömer andras profiler 

utifrån bilderna medan profiltexterna verkar ha mindre betydelse. Profiltexterna verkar 

snarare innebära en risk att dra ned helhetsintrycket av en person än en möjlighet till att 

förstärka det.  

 

Jag: Lägger ni ned nånting på texten också eller bara bilderna? 

Fredrik: Jag har ingen text. 

Anders: Det är sällan text tycker jag.  

Fredrik: Och när det är så är den ofta avskräckande. Asså oftast mer avskräckande än 

lockande. En gång har jag likeat en tjej mest bara på grund av hennes text och det stod 

såhära ”jag är ett chips och världen är min dipp” (skrattar). Det tycker jag var genialt. Men 

ofta är de jävligt pretentiösa och avskräckande tycker jag.  

(Gruppintervju) 

 

Att informanterna inte verkar värdera profiltexterna särskilt högt kan, som Illouz skriver, bero 

att de i så hög grad har standardiserats att de inte längre säger något om en person. Men om 

man avviker från det standardiserade uttrycket riskerar man att bli dömd som pretentiös. Att 

vara ironisk och visa på självdistans verkar dock vara ett vinnande koncept enligt flera av 

informanterna.   



 

 
 
 
 
 

13 

  Min egen text innehåller, förutom en ganska intetsägande och ironisk beskrivning av mig 

själv, även en populärkulturell referens till karaktären Dale Cooper från tv-serien Twin Peaks, 

vilket kan locka personer med liknande preferenser för populärkultur som jag själv har och 

fungera som en ingång till chattkonversationer. Jag har även lagt upp fem till bilder på min 

profil som jag har valt ut antingen för att jag själv tycker att jag ser bra ut på dem, att de är 

estetiskt tillfredsställande eller för att visa på något intresse som jag har: En där jag håller i en 

basketboll och har rufsigt hår, en där jag går på stranden i solnedgången, en svartvit bild där 

jag röker en cigg, en bild när jag är på fjälltur och slutligen en lite humoristisk bild där jag lagt 

in texten ”Cool relaxed dude” och en emoji2 som föreställer ett ”peace-tecken” över mitt ansikte 

(Se bilaga 1). 

 Genom min profil vill jag alltså signalera att jag är en avslappnad person med humor och 

självdistans. Jag gillar sport och fjällturer men också att dricka öl och röka cigg. Genom att 

hänvisa till Dale Cooper visar jag även på att jag har viss koll på populärkultur. I min profil står 

det inte något om politiska värderingar men de visar sig för de som har gillat samma politiskt 

anknutna sidor på Facebook som mig.  

 ”Det här är ju en hel vetenskap” (intervju med fokusgrupp 1) säger Maria angående hur 

man presenterar sig genom sina profilbilder på Tinder. Hon menar att det kan vara smart att 

börja med en bild som fångar uppmärksamheten och sedan inte bara ha selfies som ser 

likadana ut, utan även ta med bilder som ger profilbesökaren en bättre uppfattning av ens 

kroppsproportioner. 

Under intervjuerna kommer det fram att alla förutom en av informanterna har haft en 

medveten strategi bakom vilka bilder de valt att presentera sig genom för att ge ens 

profilbesökare ett visst intryck. De flesta har valt att börja med en enkel ansiktsbild som man 

tycker att man ser snygg och trevlig ut på, för att på de efterföljande bilderna visa upp några 

av sina intressen och vilken livsstil man har. ”Det optimala upplägget” (Intervju med 

fokusgrupp 1) menar Anders är att börja med en selfie där man ler och ser trevlig ut och sedan 

ha bilder där man utför olika aktiviteter, som att festa eller åka skidor. 

Albin menar däremot att det är viktigare att ha en estetiskt tilltalande profil än bilder där 

man ser bra ut eller visar upp sina intressen. Till sin profil har han valt ut tre bilder på sig själv 

som han tillsammans tycker skapar ett enhetligt intryck. Han menar att även om det inte går 

att få ett helhetsintryck av någon genom en Tinder-profil kan ändå ens bildval säga mycket om 

hur man är som person. Han utför inte några aktiviteter på sina bilder utan vill istället genom 

bildernas estetik uttrycka sin personlighet. 

                                                        
2 ”Emojis är ideogram eller smileys som används i japanska elektroniska meddelanden och webbsidor, vars 
användande har börjat sprida sig över resten av världen” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Emoji) 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Smiley
http://sv.wikipedia.org/wiki/Japanska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbsida
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Hanna berättar till en början att hon inte har haft någon särskild tanke bakom vilka bilder 

hon har valt ut, utan att hon bara tog några från Facebook. Men det framkommer under 

intervjun att hon ändå valt ut vissa bilder för att framstå som en ”glad tjej som åker skidor” 

(Fotoeliciteringsintervju 1). Till skillnad från Albin uppskattar hon också om andra personer 

visar på sina intressen.  

Informanterna har alltså mer eller mindre medvetet använt sig av olika strategier för att 

styra vad deras profilbesökare ska få för intryck av dem (jfr Goffman 2009). Den bild man 

sänder ut av sig själv online behöver dock inte alltid stämma överens med ens självbild, vilket 

exemplifieras av Oskar som berättar om hur han har presenterat sig på andra nätdejtingssidor: 

 

Jag kommer ihåg att jag hade en bild där jag snickrade och jag hade färg… jag tror till och 

med att jag kanske hade lite extra färg på mig. Att det var så jävla inte spontant men såg 

jättespontant ut. Det kommer jag ihåg att jag eftersträvade. Jag tog jättemycket såna bilder 

som skulle se spontana ut men de var så jävla utstuderade. Minutiöst planerade. 

(Gruppintervju) 

 

Oskar är medveten om att den bild han har förmedlat genom sin presentation är falsk och hans 

agerande går därför att likna vid det ”cyniska” agerande som enligt Goffman sker när en aktör 

framför sin roll utan att egentligen tro på den (2009: 25f). Det framträdande på bilden som 

skulle verka spontant i den främre regionen, det vill säga på nätdejtingsidan, hade alltså i själva 

verket planerats och förberetts bakom skärmen (jfr Goffman 2009: 97ff). 

Fredrik menar att han har ”för mycket skam i kroppen” (Gruppintervju) för att kunna 

använda sig av en sådan utstuderad bild som Oskar hade. Men han berättar också att han 

strategiskt valt ut bilder på sig själv från en resa i Asien för att hans profilbesökare ska få 

intryck av att han är berest och möjligen kommer ifrån ett annat land. På detta sätt försöker 

han också manipulera sina profilbesökare att tro något om honom som han själv vet är falskt.  

När man väl har matchat med någon och ska börja chatta anser flera av informanterna att 

den öppnande repliken är viktig för att stå ut från mängden. ”Skriver någon hej så svarar jag 

inte”, säger Anders (Gruppintervju). Han menar att eftersom man matchar med så många 

måste man komma med någon mer genomtänkt kommentar för att väcka hans intresse. 

Informanterna undviker helst standardiserade hälsningsfraser som ”hej, hur är läget?” och 

försöker istället vara lite fyndiga när de ska skriva till någon, till exempel genom att referera 

till något på ens profil. Det anses vara positivt när folk är tydliga med sina intentioner men inte 

när det blir för uppenbart att personen man chattar med bara är ute efter sex. Samtliga 

kvinnliga informanter uttrycker uppskattning inför att det på Tinder, till skillnad från andra 

applikationer och hemsidor för dejting, bara är ens matchningar som kan skriva till en och att 
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man kan ta bort dem när man vill. Hanna berättar att hon till en början var skeptisk till att 

börja använda Tinder eftersom hon hade dåliga erfarenheter av Badoo, en annan 

nätdejtingapp: 

 

Hanna: Den största skillnaden mellan Badoo och Tinder är att [på Badoo] man kan skriva 

till vem som helst. Man behöver inte ha matchat med varann. Och då var det ju väldigt 

många så här som skrev ba ”tjena snygging” och så… (Fotoeliciteringsintervju 1) 

 

Maria berättar att hon blev utsatt av en person som skrev ”Hej, vilka härliga runkbilder du har” 

som hon genast tog bort (Gruppintervju). Precis som Håkansson och Rosén (2014) har visat 

framkommer det av mina informanter att Tinder inte utgör någon frizon från samhällets 

patriarkala strukturer och att det framförallt är kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier. 

Men blockeringsfunktionen kan i alla fall innebära en viss trygghet för de kvinnliga 

användarna (jfr Rosén & Håkansson 2014). 

Enligt Seefeldt (2014) infrias de traditionella könsrollerna på Tinder, till exempel på så sätt 

att det är män som oftast inleder chattkonversationerna. Albin menar att han som man är 

medveten om att han borde inleda konversationen och att han just därför oftast gör det. Hanna 

menar däremot att hon har ledsnat på att det anses som mannens uppgift att inleda 

konversationer och att hon själv brukar göra det bara för att bryta mot heteronormen. 

Olov berättar att han på Mazily, en nätdejtingssajt som specifikt vänder sig till 

kulturintresserade personer (mazily.com), ibland kunde chatta i flera veckor innan han 

träffade någon, vilket ofta ledde till att de höga förväntningar som han hade byggt upp inte 

infriades. 

 

Olov: Det var ganska kul i början för då var det så jävla nytt typ, jag var helt svettig om 

händerna när jag loggade in, ba åh det här är helt sjukt, vad håller jag på med det här är så 

jävla vansinnigt! (skrattar) Typ den var det alltid. Men sen ba, skulle man ses, nä det tänker 

jag inte göra. 

(…)  

Olov: Jag blev väldigt besviken ofta.  

Fredrik: Men du hade ju chattat med dem i typ en miljard år. 

Olov: Ja, det var nog så. Jag höll på för länge.  

(Gruppintervju). 

 

Inspirerad av Goffman skriver Illouz (2007:97) att ens omedvetna kroppsspråk spelar stor 

roll för vilket intryck vi ger andra. Eftersom det på internet inte går att ge uttryck för till 

exempel ens kroppshållning, ansiktsmimik eller hur ens röst låter, innebär dejting via nätet 
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och applikationer att man förlorar aspekter som kan vara avgörande för att attraktion ska 

uppstå. Även om man verkar passa ihop med någon baserat på hur man presenterar sig och 

kommunicerar på nätdejtingssidor är det därför vanligt att man blir besviken när man väl 

träffas AFK(. Illouz 2007: 95-108) 

Flera av informanterna berättar dock att de föredrar att chatta ganska lite med en person 

innan de ses. De uttrycker en medvetenhet om att nätdejting inte är samma sak som att ses 

AFK och använder snarare chatten som ett sätt att förstärka det första intrycket än att fördjupa 

sin relation genom. Även om informanterna anser att man får en väldigt ytlig uppfattning av 

personer på Tinder, så menar flera av dem att det inte är någon stor skillnad från när man 

träffar personer AFK. 

 

Jag: Är det ytligare än när man träffas ute? 

Eva: Nej det skulle jag inte alls säga. När jag är ute spanar jag ju ändå, när man är på klubb 

så kollar jag ju in någon och sen så går man fram och pratar. Eller när man är på en 

hemmafest så är det första jag går på utseende. 

(Fotoeliciteringsintervju 2) 

 

Flera av informanterna använder sig av emojis när de chattar, vilket kan fungera som ett sätt 

att kompensera för bristen på kroppsspråk. Hanna menar att en glad emoji kan vara ett sätt 

att visa på att man gillar någon och när andra inte använder sig av emojis ser hon det som ett 

tecken på att de är ointresserade av henne. Albin menar dock att han uppskattar när folk kan 

uttrycka sig i ”ren text” och använder sig helst av så lite emojis som möjligt. Ens förmåga att 

uttrycka sig i skrift är tydligt ihopkopplat med vilken utbildning man har. Hur man använder 

sig av emojis kan på så sätt fungera som en distinktion gentemot folk med mer eller mindre 

kulturellt kapital (jfr Bourdieu 1993). 

 I det här kapitlet har jag visat på hur informanterna använder sig av olika strategier för 

att presentera sig själva på Tinder genom bilder, profilbeskrivningar och chatten och även 

hur de uppskattar att andra presenterar sig (vilket ofta hör ihop). Jag har dock ännu inte 

kommit in på den vikt som informanterna lägger på att den man dejtar ska ha vissa 

värderingar och en viss stil, vilket nästa kapitel kommer att handla om.  
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3 Hipsters, politik och champagne 
 

Under mitt eget fältarbete märker jag att jag hela tiden försöker göra bedömningar av personer 

på Tinder utifrån vilken stil de visar upp på sina bilder. Det är svårt att sätta fingret på vad jag 

tycker är snyggt men jag tycker mig ändå känna igen en viss stil som signalerar att man är 

intresserad av kultur och rör sig i feministiska och vänsterorienterade kretsar. Det kan vara 

attribut som att man har ring i näsan, en snygg mockajacka eller en tröja med ett ironiskt motiv 

som utgör distinktioner gentemot folk med andra värderingar och intressen (jfr Bourdieu 

1993).  

Vissa personer visar väldigt tydligt upp sina värderingar genom att skriva något om dem i 

sin profiltext eller använda sig av politiska symboler på sina bilder. Detta gäller för några av 

mina informanter, till exempel Maria som bär en keps på en av sina bilder med en feministisk 

symbol och Eva som skriver att hon uppskattar intersektionella perspektiv i sin profiltext. 

Eftersom man kan se vilka ”gillningar” man har gemensamt med andra går det även på detta 

sätt att ta reda på information om deras värderingar. Eva berättar att hon har gillat över hundra 

sidor på Facebook och att hon tycker att det vore ett dåligt tecken om hon gick in på en profil 

som hon inte hade någon gemensam ”gillning” med. 

 

Jag: Vad skulle du uppskatta mest tror du, att ni hade gemensamt? Vad för sorts kategori? 

Eva: Jag tänker mig att det nog mest skulle handla om på nåt vis att de hade nån typ av 

medvetenhet om, jamen att de typ har en feministisk agenda eller intersektionellt 

perspektiv. Att de är engagerade i antirasistiska verksamheter eller HBTQ-nätverk, jamen 

asså att de är aktiva samhällsmedborgare inom de områdena, skulle nog vara de intressen 

som jag skulle tycka va mest värt att få matchning på. Jamen om jag tar mina hundra 

intressen här skulle det vara mindre peppigt om de skulle gilla ”Gatusmart foodtruck”, 

jamen ba ”jaha, de äter mat också” (skrattar). Det känns ju mindre värt. 

(Fotoeliciteringsintervju 2) 

 

Som det går att se i citatet ovan menar Eva att det är viktigare att ha vissa värdefrågor 

gemensamt än till exempel vad man gillar för mat.  Men ibland kan även ens matpreferenser 

säga något om en person, i alla fall när de sätts i ett större sammanhang:  

 

Jag: Vad är det som gör att hon ser feministisk ut? 

Eva: Ehm, jamen det asså det är ju inte standard plutbilden, det är det ju inte. Ehm. Hon 

ser lite alternativ ut ändå på nåt vis ehm... Asså det är ju svårt att sätta fingret på. Men sen 

när man kollar också så, jamen det står ju till exempel att sex intressen har vi gemensamt, 
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och då är det ju ”Oakley”, då kan man tänka sig att det är stor chans att det är nån typ av 

vegetarian eller vegan. Och så står det så här ”Kvinnohistoriskt museum”, 

”Rättviseförmedlingen”, ”Lesbisk pocket” och ”Athena i Skellefteå”, det är ju ett 

feministiskt nätverk i Skellefteå, så ja det är ju, det befäster ändå att ja… 

 

Eva menar att det skulle vara svårt att dejta någon som inte alls har ett kritiskt perspektiv på 

heteronormen och hur genus reproduceras, eftersom det i så hög grad genomsyrar hur hon 

lever sitt liv. Hon tror dock att de flesta HBTQ-personerna som är aktiva på Tinder, oavsett 

politisk uppfattning, på något sätt har tänkt på frågor som berör dessa ämnen eftersom det 

ändå påverkar deras vardag väldigt mycket.  

 Albin tycker att det kan vara bra att skriva om sina politiska åsikter i profiltexten eftersom 

det blir lättare att sålla bland folk då. I sin profiltext skriver han ”Om du är blå kan du gå”, med 

vilket han vill visa på att han inte är intresserad av att dejta personer med helt andra politiska 

åsikter än vad han själv har. Men även om alla inte skriver om sina politiska åsikter i 

profiltexten så menar Albin att det är ganska lätt att bedöma om någon har höger- eller 

vänstersympatier genom hens bilder.    

 

Jag: Har du något exempel på om någon är vänster, hur ser man det? 

Albin: Jamen de hära (gestikulerar med händerna), stora, vad heter det… 

Hanna: Eyelinergrejer. 

Albin: Jamen och typ näsringen och inte såhär överdrivna poser eller för spexiga bilder när 

de är ute och surfar. 

(Fotoeliciteringsintervju 1) 

 

Hanna menar att hon inte alls har tänkt på politik när hon valt ut sina bilder och att hon tycker 

att det, förutom i vissa extrema fall, är väldigt svårt att bedöma vad för politiska åsikter någon 

har genom hens bilder. 

 

Hanna: Jag ser inte alls politik när jag scrollar på Tinder… Ok jamen är det någon med 

jättemycket backslick som typ står med champagne och skålar då tackar jag nej för det 

känns inte så nice (skrattar lite). (Fotoeliciteringsintervju 1). 

 

Även när de andra informanterna ska försöka beskriva vad som kännetecknar Tinder-profiler 

som de tackar nej till är det vanligt att de målar upp en bild av en ”lyxig” person som dricker 

champagne, har bakåtslickat hår och är uppklädd. Det är alltså tydligt att de inte attraheras av 

attribut som vanligtvis tillskrivs överklassen. Istället menar flera av informanterna att de 

attraheras av ”alternativa” stilar eller ”hipsterstilar”.  
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 Greif menar att innebörden av ordet ”hipster” har varierat genom tiderna och kan även 

skifta beroende på vilket land man befinner sig (2010: 8). Det finns ingen tydlig definition av 

vad som utgör en svensk ”hipster” men genom att googla ”hipster” finner jag, i de svenska 

artiklar som hamnar längst upp i sökningen, att många beskriver ”hipstern” genom attribut 

som ”upprullade byxor”, ”hipsterskägg”, ”ironisk mustasch” och ”sotarmössor/hipstermössor” 

(se t.ex Winberg 2014, Sköld 2010, Giertz 2014).  

Anders menar att han själv och de flesta i hans umgängeskrets har en ”hipsterstil”. Han 

tycker att det kan vara svårt att sätta fingret på vad som egentligen kännetecknar den men att 

han märker ganska fort när personer har samma stil som han själv.  

 
Jag: Vad tänker du om just den hära hipsterstilen, om du har några exempel vad man har 

för kläder då och så? 

Anders: Det är det som är så svårt, att eh jag vet inte exakt vad det skulle kunna vara. Men 

man ser ju, man känner igen sin egen genre. (Kompletterande intervju) 

 

Eftersom han själv är vänster och alltid har umgåtts i vänsterkretsar så tar han ofta för givet 

att folk i hans omgivning har liknande värderingar som han själv har. För honom blir alltså 

”hipsterstilen” synonymt med att man har vänstervärderingar. Han menar att det är lättare att 

känna igen attribut som bryter av mot ”hipsterstilen” än att definiera vad den egentligen består 

av. 

 

Anders: När nån har andra attribut, då märker jag det, om det ligger utanför. Typ om nån 

skulle komma med en dunjacka, alltså en dyr, då reagerar jag ju.  

(Kompletterande intervju) 

 

Enligt Mark Greif syftar begreppet ”hipster” generellt sett på unga personer inom vit 

medelklass som strävar efter en a priori-kunskap - det vill säga att man vet vad som är coolt 

innan allmänheten har snappat upp det (2010: 8). För ”hipstern” är alltså smaken oerhört 

viktig och hen prioriterar kulturella värden högre än ekonomiska. Om man skulle placera 

”hipstern” på en uppdaterad, nutida version av Bourdieus schema över sociala positioner och 

livsstilar, skulle det vara på en position som visar på att hen har ett stort kulturellt kapital och 

mindre ekonomiskt (Greif 2010: 161, jfr Bourdieu 1993: 290f).  

Enligt Greif är dock benämningen ”hipster” något som nästan alltid används i pejorativt 

syfte. Det är inget man kallar sig själv utan snarare något man använder för att förminska 

andra (Greif 2010: 8). Sköld (2010) skriver att ”hipstern” aldrig skulle kalla sig själv för 

”hipster” eftersom det skulle innebär att hen tillskrevs en kollektiv identitet och förlorade sin 

unika individualitet. Men under mina intervjuer visar det sig att flera av informanterna verkar 
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uppskatta ”hipsterstilen” och Anders menar att han och hans vänner har en sådan stil. Detta 

skulle kunna tyda på att det numera inte är lika tabubelagt att kalla sig ”hipster” och att man 

kan använda sig av begreppet för att visa på tillhörighet till en kollektiv identitet. Sköld (2010) 

menar att ”hipstern” är apolitisk till sin natur men liksom Anders verkar även Albin se en 

koppling mellan ”hipsterattribut” och att man har vänstervärderingar.  

 

Jag: Skulle du säga att han är höger eller vänster? 

Albin: Ja, alltså civil olydnad står det ju i bakgrunden på den där bilden med ett anarkist-

a, så jag utgår ifrån att han är lite vänster. Plus att han har den hära ”hipstermössan” och 

den här snygga fiskartröjan.(Fotoeliciteringsintervju 1) 

 

Även Hanna, som säger att hon inte tänker på politik när hon presenterar sig själv eller 

bedömer andras profiler, menar att hon inte skulle dejta personer med helt andra värderingar 

än vad hon själv har. Hon menar att hon inte är särskilt insatt i politiska frågor men ändå 

känner sig ”mer åt vänster än åt höger”. Under intervjun framkommer det också att hon 

uppskattar de stilattribut som enligt Albin, som gärna gör politiska bedömningar av personer, 

signalerar vänstervärderingar.  

Maria och Eva nämner aldrig något om ”hipsterstil” men däremot att de attraheras av 

personer som har en ”alternativ” stil. 

 

Maria: Jamen på nåt sätt att man ser att de har en lite mer, inom citationstecken, alternativ 

stil. Att det inte såhär, det finns ju såhär modellkillar och med dem känner jag att vi kanske 

inte skulle ha nåt gemensamt. Även om de har jättesnygga bilder så kan det kännas för 

snyggt, det är ju inte heller intressant. Liksom det ska ju skeva litegrann. (Gruppintervju) 

  

För informanterna är det alltså viktigt att man signalerar att man har ett visst kulturellt kapital 

och vänstervärderingar genom sin klädstil. Genom att anamma en alternativ stil eller 

”hipsterstil” åtskiljer man sig från andra samhällspositioner, till exempel den 

champagnedrickande överklassen, som tvärtemot ”hipstern” hellre visar upp sitt ekonomiska 

än kulturella kapital (jfr Bourdieu 1993: 290f).  

Men flera av informanterna berättar även att de ibland kan tycka att det är kul att träffa folk 

som är lite annorlunda än en själv. Anders tycker att det är skönt att Tinder, till skillnad från 

Mazily, inte lika tydligt riktar sig mot kulturintresserade ”hipsters” utan mot alla möjliga 

sorters personer. Han berättar att han ibland tackar ja till ”Stureplansfolk” på Tinder, det vill 

säga personer som inte har samma ”hipsterstil” som han själv utan snarare visar upp typiska 

överklassattribut. 
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Anders: Jag tror att det är lägre tröskel på Tinder. Det är ju spännande med folk som är 

annorlunda, som inte är Mazilysållade. Men sen när man väl börjar prata så kanske de faller 

bort ändå. 

 

Liksom Anders ledsnade Maria på Mazily eftersom den lade för mycket fokus på ens kulturella 

preferenser:  

 

Maria: Man skulle ha jättemycket såhär bästa tv-serier, bästa böcker, asså det kändes lite 

för pretentiöst, måste jag veta allt det här. På ett sätt är det mer direkt på Tinder, jamen du 

verkar intressant och sen så får man upptäcka saker. Man behöver inte såhära, åh hans 

bästa bok är jättedålig, han vill jag inte prata med. På så sätt är det [Mazily] egentligen mer 

ytligt. 

Anders: Det är fan sant. På Mazily har man redan en del preferenser. På Tinder är det bara 

en bild. Det är knappt att folk skriver nånting (… ) Som vi pratade om tidigare så då har 

man alla referenser på Mazily och då blir det samma personer som man skulle träffat ute 

kanske. 

 (Gruppintervju) 

 

Anders och Maria menar alltså att Mazily lägger för mycket vikt på vilken smak man har. 

Medan Mazily ofta leder till att man träffar personer som liknar en själv kan de uppskatta att 

man genom Tinder kan träffa lite annorlunda personer.  

 I det här kapitlet har jag visat på att informanterna gärna dejtar personer med liknande 

värderingar som man själv har, även om vissa av dem också uttrycker en nyfikenhet inför att 

träffa personer som har en annan smak och andra värderingar än den egna umgängeskretsen. 

Informanterna kopplar ofta samman ”alternativa” stilar eller ”hipsterstilar” med 

vänstervärderingar. Vissa attribut verkar signalera vänstervärderingar och fungerar på så sätt 

som distinktioner gentemot personer med annan smak och andra värderingar, till exempel 

”hipstermössan” och att man har ring i näsan. Dyra dunjackor och kavajer verkar istället 

signalera att man har högervärderingar. Men det handlar också om intuitiva helhetsintryck, 

att det, som Maria säger, gärna får ”skeva lite”. Det kan därför vara svårt att sätta fingret på 

vad som utgör en ”alternativ” stil eller ”hipsterstil”, men som Anders säger så verkar 

informanterna ”känna igen sin egen genre”. Det går också att signalera sina värderingar på 

andra sätt än vilken klädstil man har, till exempel genom poser, gester och blickar, vilket är 

vad nästa kapitel kommer att handla om.  
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4. Duckfaces, heteronormen & 

queerrummet  
 
Flera av informanterna nämner att de inte gillar ”selfies” där man gör ”duckface”. ”Duckface” 

innebär att man suger in kinderna för att markera kindbenen och plutar med läpparna att de 

ska se större ut (Se bilaga 2). Det är en feminint kodad posering som, enligt en rapport från 

Statens Medieråd om ungdomars medievanor, ofta förknippas med ”fjortisar”. ”Fjortis” är en 

nedsättande beteckning som syftar på tonåringar som gärna vill se äldre och mer sexuellt 

mogna ut än vad de egentligen är (Forsman 2014: 120). 

Ambjörnsson (2004: 124f) skriver att det som kvinna är viktigt att bete sig respektabelt och 

inte verka alltför sexuellt tillgänglig om man inte vill bli kallad för ”hora” eller ”slampa”. Hon 

menar att horan har definierats som en motsats till den respektabla medelklasskvinnan 

(Ambjörnsson 2004: 204) För ”fjortisar” som använder sig av ”duckface” är risken stor att man 

ses som ”slampig” (Forsman 2014: 120f). 

Eva menar att när kvinnor använder sig av ”duckfaces” förstärker det ett heteronormativt 

bildspråk som hon menar att hon inte attraheras av. Hon uppskattar istället när kvinnor 

använder sig av ett maskulint bildspråk och är aktiva på sina bilder. Maria, som dejtar män på 

Tinder, berättar hon inte heller uppskattar ”duckfaces” (eller ”ankmunnar” som hon kallar 

dem): 

 

Jag: Vad kännetecknar Tinder-profiler som ni tackar nej till? 

Maria: För mycket selfies, eller typ såhär pose, ankmunsselfies eller för mycket selfies i 

spegeln, jamen för mycket sånt. 

Olov: Men du säger ändå ”för mycket”, är det okej med två eller tre? 

Maria: Nej, men typ en är okej. 

Anders: Men inte som förstabild? 

Maria: Då skulle den behöva vara väldigt snygg för att jag inte skulle swipea vidare. 

Anders: En snygg ankmun. 

Maria: Nää.. typ inte det heller. Ankmunnar tror jag ryker direkt.  

 

Enligt rapporten från Statens Medieråd är ”duckface”-posen tabubelagd bland pojkar 

(Forsman 2014 110ff). Att som man använda sig av ”duckface”-posen är alltså ett sätt att bryta 

mot heteronormen som oftast inte verkar leda till uppskattning.  

Hirdman använder sig av den feministiska filmteoretikern Laura Mulveys begrepp ”Den 

manliga blicken” för att visa på hur kvinnor på bilder ofta framställs som passiva och sexuellt 
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tillgängliga objekt för det manliga begäret (Hirdman 2008, Mulvey 1975). ”Duckface”-posen 

är ett sätt för kvinnor för att få bekräftelse av ”Den manliga blicken”, medan det är vanligare 

bland män att anta ett ”stoneface” och på så sätt framstå som coola och oberörda (Forsman 

2014: 110ff). 

På en av mina Tinder-bilder har jag en skämtsam text där jag beskriver mig själv som ”Cool 

relaxed dude”(se bilaga 1). Även om den är menad att vara humoristisk stämmer texten till stor 

del in på hur jag presenterar mig Av mina sex bilder är det bara på basketbilden som jag ler lite 

medan jag har mer ”stoneface”-liknande miner på de övriga bilderna. Jag har tre stycken 

ansiktsbilder där jag tittar in i kameran och, förutom att jag röker en cigarett på en av dem, 

inte gör något särskilt på. På de övriga tre bilderna utför jag någon slags aktivitet: spelar basket, 

går i fjällen och promenerar på en strand.  

Sociologen och mansforskaren Raewyn, tidigare Robert, Connell menar att hegemonisk 

maskulinitet kan förstås som den dominerande formen av manlighet som legitimerar kvinnors 

underordning (1999: 100f). Den hegemoniska maskulinitetens visuella regim är dock inte 

enhetlig utan, som rapporten från Statens Medieråd visar, rymmer den plats för både aktiva 

och fundersamma/oberörda ”stoneface”-män (som dock alltid är redo att skrida till handling) 

(Connell 2003, Forsman 2014: 110ff). På mina bilder framställs jag antingen som aktiv, 

fundersam eller oberörd och signalerar därmed typiskt maskulina koder (jfr Hirdman 2008, 

Forsman 2014: 110ff).   

Hanna menar att hon gillar män som visar upp sina intressen och gör spännande saker på 

sina Tinder-bilder. Hon visar under vår intervju upp en person i Tinder-flödet som hon inte 

attraheras av eftersom han i hennes ögon verkar alldeles för blyg och inte tar plats framför 

kameran. På bilden ler han och kollar lite snett in i kameran, vilket enligt Hirdman (2008)  är 

ett typiskt feminint bildspråk. Kanske är det därför som Hanna inte uppskattar hans bild. Hon 

verkar istället gilla mer maskulint kodade bilder med aktiva personer. 

I sin studie av hemsidan snyggast.se, där ungdomar kan lägga upp bilder på sig själva och 

betygsätta andras bilder, visar Hirdman att tjejerna gärna ska le inbjudande, titta lite snett in 

i kameran och visa upp både ansikte och byst för att få en hög ranking (Hirdman 2008: 115) 

Killarna ska istället titta bort, verka som att de är upptagna med något annat och inte visa upp 

sin kropp (om de inte vill få kommentarer om att de är bögar) (Hirdman 2008: 118). Eftersom 

tjejerna är vana vid att bli bedömda av ”Den manliga blicken” försöker de se inbjudande och 

lite vädjande ut för att få höga betyg. Men killarna, som är vana vid att bedöma och inte själva 

bli bedömda för sitt utseende, försöker med sitt kroppsspråk visa upp att de egentligen inte 

bryr sig om vad åskådaren ska tycka. (Hirdman 2008: 111-131) 
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Eva visar under intervjun på att hon är väldigt medveten och kritisk till de heteronormativa 

genuskoderna som ligger till grund för hur män och kvinnor presenterar sig på bilder (jfr med 

Hirdman 2008).  

 

Eva: Det här är Irene. Jag vet inte riktigt om vi är en perfect match. Väldigt mycket posande. 

C: Det ska inte va för posigt? 

Eva: Det här just det här med heteronormativiteten och idén om hur en kvinna ska vara. 

Att man inte riktigt själv har ett kritiskt perspektiv och såna värderingar. Eftersom det för 

mig är grundläggande i vem jag är och vad jag gör i allting, så tänker jag att det blir som 

omöjligt då att ha någon som inte har någon kunskap eller insikt i de frågorna. Jag skulle 

inte ens kunna gå på en dejt, asså jag skulle bli knäpp i huvudet. Så att alla bilder som 

signalerar det... asså det går ju inte. Det är ju därför jag kan tycka det är viktigare hur 

bilderna ser ut än vad de har skrivit ibland för att det säger mycket mer om vad de vill 

förmedla.  

 

För att hon ska attraheras av någon menar hon att det är viktigt att den personen genom sina 

bilder visar på att hon har samma kritiska perspektiv på heteronormen och genusstereotyper 

som Eva själv har. Hon menar att man som kvinna kan bryta mot heteronormen genom att 

vara aktiv på bilderna och inte bara ett passivt objekt som är till för att tillfredsställa mannens 

begär (jfr Hirdman 2008).  

 

Jag: Om du tänker dig en vanlig presentation för en heterosexuell tjej jämfört med en 

hbtq..? 

Eva: Den heterosexuella är mycket mer normativ. Med ganska klassiska bilder på ehm, 

snygg tjej. Det kan va, jamen till exempel de här blonderade långa hårsvallen. Det är ju mer 

vanligt och eh lite mer plutande, jamen mer passiva typer, ”jag sitter här och är snygg”. 

Medan jag skulle säga att det är fler inom HBTQ-gruppen som är aktiva på bilderna som 

förmedlar ”vem är jag” och inte ba ”jag sitter här och är vacker och vänta på att någon ska 

komma fram och ragga”.  (Fotoeliciteringsintervju 2) 

 

Ambjörnsson menar att det finns en norm för kvinnor att vara tillbakadragna och inte ta för 

sig för mycket för att verka attraktiva på den ”heterosexuella begärsmarknaden” (2004: 118f). 

Men befinner man sig utanför denna marknad, till exempel om man är lesbisk, kan det 

innebära att man inte upplever samma krav på att vara feminin och man kan anta mer 

maskulina attribut och egenskaper (Ambjörnsson 2004: 119f, 161ff). Detta könsöverskridande 

beteende passar, enligt Butler, inte in i det binära genussystemet och destabiliserar därmed de 

etablerade könsidentiteterna (2005:87ff). 
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Eva menar dock att det inte bara är heterosexuella personer som faller in i det 

heteronormativa mönstret för hur man presenterar sig utan att även HBTQ-personer kan göra 

det. Hon exemplifierar detta med en kvinna som dyker upp i hennes Tinder-flöde och som hon 

hade trott varit heterosexuell om de hade träffats AFK. Men eftersom personen uppenbarligen 

har ställt in att hon vill synas för andra kvinnor på Tinder, så antar Eva att hon är lesbisk eller 

bisexuell. 

 

Eva: Asså jag tänker mig att det hära var ju en klassisk, om jag får säga det inom 

citationstecken, heterobrud. Som passerar som heterosexuell, så att det är som svårare att 

identifiera den typen av tjej också och jag skulle gissa på att hon framförallt umgås med 

andra som är heterosexuella utifrån hennes attribut så att säga (…) Jamen hon är ju ändå så 

här piffig och blond och klassiskt fin så hära. (Fotoeliciteringsintervju 2) 

 

Eva menar att den här kvinnan inte på något sätt signalerar att hon är HBTQ. Hon visar inte 

heller upp någon sorts alternativ stil utan verkar snarare mån om spela på sitt ekonomiska 

kapital. 

 

Eva: Så hon dricker champagne ehm. Hon är hon på nån typ av konferens, hon dricker 

också nån typ av medhavd latte och så här äter hon nån typ av medhavd köpeyoghurt vid 

nån typ av kryssningsbåt av nåt slag. Och de gemensamma kontakter vi har är en… 

moderat! (skrattar) (Fotoeliciteringsintervju 2) 

 

Den här personen verkar alltså utgöra raka motsatsen till den kvinna som Eva berättat att hon 

skulle vilja dejta. Hon verkar varken ha de värderingar eller den stil som Eva uppskattar. Men 

förvånansvärt nog så beslutar sig Eva ändå till slut för att tacka ja till henne. Hon motiverar 

sitt beslut med att hon ändå tycker att det var en snygg person som utifrån bilderna verkade 

ha ett socialt liv. I det här fallet visar det sig att personens fysiska attraktivitet, som enligt 

Skeggs är ett förkroppsligat kapital (2000:164), samt det faktum att hon verkade vara trevlig, 

räckte för att Eva skulle känna sig intresserad av henne. Kanske tyder det också på en vilja 

inför att träffa någon som skiljer sig från personer i hennes umgängeskrets, liksom fallet var 

för Maria och Anders i förra kapitlet. 

Eva tror dock att de antagligen aldrig skulle ha dejtat AFK eftersom de inte rör sig i samma 

kretsar och om de hade stött på varandra hade hon antagit att kvinnan var heterosexuell. På 

andra hemsidor och applikationer för dejting som hon har använt har det inte funnits någon 

inställning som gör att man bara dyker upp i kvinnors profilflöde. Men eftersom alla som dyker 

upp i Evas Tinder-flöde också har angivit att de är intresserade av kvinnor kan hon anta att de 
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är lesbiska även om de inte signalerar det genom sin klädstil eller sina bilder. På detta sätt, 

menar hon, skapas det ett ”queerrum” på Tinder som underlättar för HBTQ-personer att 

känna igen varandra och möjliggör möten mellan personer som kanske aldrig skulle ha 

intresserat sig för varandra annars.  

I det här kapitlet har jag visat på hur genus och heteronormen tolkas och reproduceras på 

Tinder. Informanterna har också tagit upp olika exempel på när man bryter mot 

heteronormen. Genusvetaren Yvonne Hirdman menar (1988) att det patriarkala systemet 

generellt sett uppvärderar manliga egenskaper medan det kvinnliga nedvärderas. Att vara 

aktiv och verka ta för sig på sina bilder kan ses som ett exempel på ett positivt värderat, 

maskulint kodat bildspråk som även kan vara statusfyllt för kvinnor. ”Duckface” är däremot 

en tydligt nedvärderad kvinnligt kodad pose som inte fungerar som statushöjande för varken 

kvinnor eller män.  
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5. Avslutande diskussion 

 
 

För att få många ”matchningar” på Tinder är det viktigt att man har en profil som står ut från 

mängden. Samtliga informanter verkar därför ha en mer eller mindre medveten strategi bakom 

sina självpresentationer för att styra vilka intryck ens profilbesökare ska få av en. Det verkar, 

enligt informanterna, mestadels vara bilderna som avgör om de ska tacka ja eller nej till någon 

på Tinder medan profiltexten och Facebook-”gillningarna” fungerar som komplement som 

kan förstärka eller sänka helhetsintrycket.  

 Informanterna är medvetna om att Tinder är ytligt men de använder applikationen som ett 

sätt att ge ett första intryck innan man träffas AFK. På så sätt är Tinder, enligt flera av 

informanterna, inte ytligare än när de till exempel träffar någon på krogen, då de också ofta 

går på det första intrycket.  

 De flesta av informanterna uttrycker en stark politisk medvetenhet och menar att det är 

viktigt att den man dejtar har liknande värderingar som en själv. Några av dem uttrycker på 

ett tydligt sätt att de är feminister och/eller har vänsteråsikter genom sina profiler och berättar 

att de uppskattar när andra också gör det, antingen genom bilder, profiltext eller gemensamma 

Facebook-”gillningar”. Men de gör också bedömningar av vilka värderingar andra har genom 

vilken klädstil de visar upp. Medan informanterna attraheras av ”alternativa” stilar eller 

”hipsterstilen”, som de menar signalerar att man är feminist och har vänstervärderingar, 

tackar de oftast nej till personer som dricker champagne, är finklädda och vill visa upp sitt 

ekonomiska kapital, eftersom det är attribut som de förknippar med överklassen och 

högervärderingar. I tidigare forskning och krönikor har ”hipstern” definierats som ett begrepp 

man använder i pejorativt syfte. Men enligt flera av mina informanter verkar begreppet även 

vara laddat med vissa positiva värderingar och de använder det för att beskriva sig själva, sin 

umgängeskrets och personer som de attraheras av. 

 En av informanterna, Eva, uttrycker sig väldigt kritiskt till det heteronormativa bildspråket 

och uppskattar kvinnor som bryter mot det genom att anamma maskulina koder, till exempel 

genom att visa på att de är handlande subjekt på sina bilder. Under intervjuerna framkommer 

det dock även exempel på sätt att bryta mot heteronormen som inte är lika uppskattade, som 

när män som använder sig av ”duckface”-posen. 

 Men trots att informanterna verkar ha väldigt tydliga kriterier för vilka de dejtar kan de 

ibland gå tvärtemot dem och uttrycka en nyfikenhet inför att träffa personer som är helt 

annorlunda än dem själva. De flesta verkar vara överens om att Tinder kan vara ett sätt att 
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träffa personer man inte annars skulle ha träffat, om man nu vill det. Eva berättar också att det 

kan fungera som ett ”queerrum” där ens sexuella läggning kan tydliggöras på ett annat sätt än 

AFK.  

 Hade jag intervjuat personer som inte varit lika politiskt medvetna hade jag förmodligen 

fått ett helt annat resultat. Men även Hanna, som menar att hon inte är särskilt politiskt insatt, 

dömer ut personer som visar upp överklassattribut medan hon verkar attraheras av de 

”hipsterattribut” som enligt andra informanter signalerar vänstervärderingar. Kanske 

associerar hon därmed omedvetet en viss stil med vissa värderingar. Till framtida forskning 

vore det intressant att intervjua personer som inte har samma politiska medvetenhet som mina 

informanter för att se hur dem kopplar ihop stil och värderingar.   

 Eftersom Eva var den enda av mina informanter som inte dejtade personer av det motsatta 

könet hade hon på många sätt ett annorlunda perspektiv på Tinder än de andra informanterna. 

Detta visade sig bland annat genom att hon visade upp en större medvetenhet om 

heteronormen, som hon var väldigt kritiskt mot. Det vore därför även intressant att forska 

vidare om HBTQ-personers erfarenhet av Tinder. 
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Intervjuer 

 
Gruppintervju: 

 
Anders, 34 år, psykolog. 
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Maria, 31 år, logoped. 

 

Olov, 30 år, psykolog. 

 

Fredrik, 31 år, läkare 

 

Fotoeliciteringsintervju 1: 

 

Albin, 2o år, studerar sociologprogrammet. 

 

Hanna, 23 år, studerar sociologprogrammet. 

 

Fotoeliciteringsintervju 2: 

 

 Eva, 34 år, jobbar med PR. 

 

Kompletterande intervju: 

 

Anders, 34 år, Psykolog 

 

Intervjuerna finns transkriberade i författarens ägo. 
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1. 

 
Mina profilbilder på Tinder: 
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Bilaga 2. 
 
 

 
 
 
 

Exempel på ”duckface”.  

(Bilden är arrangerad. Fotograf: Christian Liliequist) 

 
 
  


