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Abstract.

Uppsatsen Ingen big deal - en undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder undersöker

hur kvinnors sökande eller möten efter/med en romantisk eller sexuell partner, i

samtiden kallat “dejting”, förändrats av applikationen Tinder. Uppsatsen har genom ett

antal intervjuer med kvinnor undersökt hur deras dejtande ser ut på Tinder och hur eller

om detta har förändrat deras sätt att dejta. Studien undersöker först hur dejtande har sett

ut genom tiderna och vilka roller som kvinnan har tilldelats eller anpassat sig efter för

att därefter undersöka hur eller om detta har förändrats i och med sociala medier och

främst dejtingapplikationer på smarta telefoner. Det som upptäcktes var att kvinnor i

och med Tinder börjar få ett nytt perspektiv på sitt dejtande och börjar se dejtande som

en process där erfarenheten bidrar till en klarare bild av kvinnors målbild när det

kommer till relationer. Den visade även på tendenser att kvinnor börjar appropriera ett

manligt förhållningssätt till relationer, där de undersöker olika tillvägagångssätt och

även vidgar sin definition av vad en relation är och kan vara. Relationer börjar mer bli

en bisak även i kvinnans samliv, vilket tidigare inte varit fallet. Men det märktes även

hur kvinnor använde Tinder som ett sätt att komma ur tidigare relationer och återfå

självförtroende för att kunna gå in i nya relationer. Huruvida detta är Tinders förtjänst

eller inte kan diskuteras men det är ett faktum att Tinder fundamentalt förändrar

kvinnors sätt att se på relationer och hur de själva beter sig i dejtingprocessen.

Nyckelord: Relationer, Tinder, Sociala medier, Dejting, Sexualitet, Kvinnor



2

Tack till Mats Hyvönen för vägledning.

Tack till Gabor Bora för boktips.

Tack till informanterna för att de delat med sig av sina erfarenheter och tankar.

Tack till Erik för uppmuntran.



3

Table of Contents

1. Inledning.......................................................................................................................4
2. Syfte och frågeställning............................................................................................... 5
3. Teori och historisk bakgrund..................................................................................... 5

3.1 Vad är Tinder? .................................................................................................... 5
3.2 Det offentliga och privata - vad är en privat relation?.........................................7
3.3 Från förmoderna till moderna relationer - en sammanfattning ...........................8
3.4 Hur ser det ut idag? .............................................................................................9
3.5 Varför unga kvinnor? - kvinnlig romantisk kommunikation genom tiderna.....10
3.6 Det digitala dejtandets mekanismer och Tinder................................................ 11
3.7 Tinder och fantasin............................................................................................ 13
3.8 Tinder genom tiderna ........................................................................................13

4. Tidigare forskning..................................................................................................... 15
5. Metod och material....................................................................................................16
6. Resultat/analys/undersökning.................................................................................. 18

6.2 Användandet av appen.......................................................................................18
6.3 Appens funktioner............................................................................................. 19
6.4 Beslutsprocessen ...............................................................................................21
6.5 Relationens och dejtandets natur....................................................................... 23

7. Slutsatser och diskussion...........................................................................................28
9. Referenser...................................................................................................................30



4

1. Inledning
“Many intelligent cultural critics notice how we are almost returning to preromantic,

premodern times(..) What they (dating agencies et al) offer us is precisely love without

the fall”.

Detta är ett utdrag från en video med Slavoj Zizek, slovensk filosof, där han diskuterar

den moderna människans rädsla för att falla för en annan människa (fall in love). Han

menar att det som moderna dejtingsidor har gjort är att skydda oss från det plötsliga

fallet, den okontrollerade och bedrägliga kärleken. I och med internet och

smarttelefonerna har sättet vi möter människor förändrats. Idag har dejtingsidor blivit

många och allt mer tillgängliga. Idag används också dejtingsidorna på ett allt mer

tvetydigt sätt; de kan användas i ett renodlat sexuellt syfte för att hitta tillfälliga partners,

i syfte att inleda en traditionell, monogam relation eller som en blandning av de båda.

Med internet och dejtingapparna har nya sätt att knyta kontakter uppstått vilket bidragit

till en ny dimension av kommunikation i anslutning till dejting, något genuint nytt som

inte fanns i den förromantisk - eller den romantiska - motsvarigheten.

Tinder är en av de mest använda dejtingapparna i världen för tillfället och har lyckats

göra så kallad “online dating”, det vill säga att träffa romantiska partners över internet,

mer socialt accepterat. Det har även förändrat sättet som människor träffar varandra

genom double-opt, vilket betyder att båda parter aktivt måste bekräfta sitt intresse för

den andre för att ens kunna ta kontakt. Som ung, ogift kvinna i förromantiska tider fanns

det vissa ritualer och regler inbäddade i samhället, då mannen skulle vara aktiv i

kontaktsökande och kvinnan passiv, som försäkrade någon sorts emotionell makt över

den romantiska processen.

Slavoj Zizek säger att vi börjar röra oss mot ett förmodernt, förromantiskt sätt att se på

kärleken, vilket jag inte håller med om. Fastän Zizek lägger fokus på

instrumentaliseringen av relationen och valet av kärlekspartner så gifter sig allt färre i

den yngre generationen eller väljer att gifta sig allt senare i livet. Att äktenskapet som

ett sorts ställningstagande, eller som något av offentligt vikt i och med möjligheten att

lägga upp privata skeenden på sociala medier, är något jag kan hålla med om. Det som

har förändrats är att kvinnor idag, i och med dejtingapplikationer som Tinder, inte

nödvändigtvis förpassas till den passiva rollen i det romantiska eller sexuella samspelet,

som ofta rådde under preromantiken. Kvinnan har idag en helt annan makt, iallafall ur

ett västerländskt perspektiv. Tiden innan romantikens intåg - sent 1700- till mitten av



5

1800-talet - bestod av en offentlighet som dominerades av män, vilket skiljer sig från

dagens offentlighet där alla har möjlighet att ta plats: i detta fall, även kvinnan. Tinder

är en del av den nya, virtuella offentligheten som på många sätt kan liknas vid ett

romantiskt förhandlingsbord.

Så hur använder unga kvinnor dejtingapplikationer och hur upplever de sin roll i den

moderna tidens romantiska och sexuella mötesplats?

2. Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga kvinnor kommunicerar privat med

män samt genom Tinder och på vilket sätt Tinder påverkar de sätt som de etablerar och

bygger relationer på. Genom att intervjua kvinnor i åldern 24-28 med olika upplevelser

av Tinder om hur de interagerar med män på Tinder så ämnar jag se om Tinders

funktioner haft en inverkan på deras relationsskapande.

Den övergripande fråga som vägleder undersökningen är: Hur kommunicerar unga

kvinnor sina avsikter på Tinder? Hur reflekterar de kring Tinder?

3. Teori och historisk bakgrund
För att kunna besvara forskningsfrågan valde jag att studera sättet vi ser på relationer

samt hur den romantiska och sexuella relationen uppkommit och hur den processen

förändrats genom historien. Detta för att få en djupare förståelse för vad det är vi menar

när vi pratar om privata relationer och vad som i dagens folkmun kallas för dejting. I

denna uppsats kommer jag använda begreppet dejting genomgående. Även fast

begreppet dejting, som ursprungligen kommer från det amerikanska ordet “date” (träff),

inte är ett ord som använts i en svensk kontext under lång tid, så har det idag blivit ett

begrepp som används för att beskriva den process där man träffar en annan individ med

intentionen att bygga en relation, i detta fall antingen romantisk eller sexuell.

3.1 Vad är Tinder?

Även fast internetdejting existerade innan 2010-talet så menar Tinder att de inledde en

“ny era av dejtande” när de släppte appen på bred front 2012. I en artikel på Tinders
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hemsida Swipe life om dejtingens historia skriver de att Tinder tillät användare att

använda deras intuition och plats för att underlätta dejtande. Även deras s.k. Double-opt,

det vill säga att båda parter måste godkänna varandra innan de kan ta kontakt,

förändrade hur dejtande online fungerar. I deras Tinderguide där de berättar om

applikationens syfte skriver de att de vill att användaren ska se applikationen som

dennes mest pålitliga wingman. Wingman är ett uttryck för en person, eller applikation i

detta fall, som underlättar eller hjälper dig att träffa människor i romantiskt eller sexuellt

syfte. De lägger vikt vid att detta inte skapar någon stress och gör att du slipper känslan

att bli avvisad. Tinder ägs av företaget Match group, ett amerikanskt företag som äger

många av de mer välkända dejtingapplikationerna och -hemsidorna idag, som OkCupid,

Match.com och Tinder. Tinder skapades i ett gemensamt åtagande mellan IAC,

förkortning för InterActiveCompany, ett förvaltningsbolag som äger flera företag,

mestadels inom media och internet och IT-företaget Xtreme labs (2014, IAC stakes

bigger claim over dating app Tinder). I augusti 2019 meddelade Match Group i sin

kvartalsrapport (2019: 1) att Tinder efter andra kvartalet hade 5.2 miljoner användare,

en ökning med 1,5 miljoner användare sedan samma kvartal året innan.

Tinder har kommit att bli en plats där många söker sina relationer. I rapporten

Svenskarna och internet 2017 slogs det fast att 21% av kvinnor i åldrarna 16-25 år

använde Tinder samt 14% av kvinnor i åldrarna 26-35 år. (2017: 103)

Tinder grundar sig i ett absolut beslut, till skillnad från föregångare som Badoo, en

applikation som innan Tinder användes för att möta människor. Antingen sveper

användaren höger (jakande) eller vänster (nekande). Relationsskapandet grundar sig

därför i ett absolut beslut från båda sidor men även i samtycke. Informationen om

personen består av könstillhörighet, 1-9 bilder och en text på 0-500 tecken. Användaren

kan även välja att lägga till yrke, vilket företag denne är anställd på, vilken skola denne

har gått i samt vilken stad denne bor i. Användaren kan ansluta tinderkontot till

Instagram, ett annat populärt socialt nätverk. Favoritlåtar och -artister kan denne även

dela med sig av. Användaren kan välja att inte dela med sig av sin ålder eller position

om denne skaffar Tinder plus, en premiumfunktion som ger ett flertal förmåner. Dessa

är bland annat möjligheten att enbart se personer som har gillat användaren först, slå av

annonser och friheten att ändra sin position till en annat land för att kunna söka

relationer i andra länder. Tinder plus betalas månadsvis och kan köpas på tre sätt: 165

kronor/månad i en månad, 109,83 kronor/månad i sex månader och 72,41 kronor/månad

i 12 månader.
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I applikationen finns det två olika sätt att visa intresse för en person: antingen så likear

du den, det vill säga swipear höger (drar till höger med fingret på appen). Eller så

superlikear du. Superlikens funktion kan te sig ganska oklar, iallafall utifrån de svar jag

har fått.

3.2 Det offentliga och privata - vad är en privat relation?
De senaste decennierna har både kärnfamiljen och offentligheten ändrat form; år 2016

tjänade kvinnan i snitt 88% i jämförelse med männens lön inom samtliga sektorer

(Statistiska centralbyrån, 2018: 80).

I Borgerlig offentlighet skriver Jürgen Habermas (1984) att “Även om familjekretsens

sfär vill uppfatta sig själv som oavhängig, som lösgjord från alla samhälleliga

förbindelser (...) står den i ett beroendeförhållande till arbetets och varuutbytets sfärer - t

o m föreställningen om oberoende kan förklaras ur detta intima områdes faktiska

beroende av marknadens privata område” (s. 51). I citatet talar Habermas om

kärnfamiljens framväxt och den allt snävare intimsfären, i och med att kärnfamiljen

ersatte den tidigare storfamiljen, samt hur detta förändrade skiljelinjen mellan den

offentliga och den privata personen; när offentligheten förflyttades från salongen till

vardagsrummet och därför ännu mer minskade intimsfärens varande (1984: 51).

Kärnfamiljen beskrivs som patriarkal då resterande familj står i beroendeställning till

den manliga auktoriteten. Detta är viktigt att nämna då problem som rör kvinnor och

barn kan undgå offentligheten. Habermas tänkande kring det privata och det offentliga

är viktigt därför att det fått ett så stort genomslag i vår syn på de offentliga och privata

sfärernas historia och utformning, vilket kan vara intressant att sätta i kontrast till hur

det nya mediesamhället ser ut.

Även Pierre Bourdieu skriver i den manliga dominansen om hur den offentliga världen

definieras som manlig och den privata världen som kvinnlig och att denna uppdelning

kommer till uttryck i exempelvis reklamen(Bourdieu, 1999: 72). Sättet som kvinnor har

porträtterats i media har även förstärkt detta genom en, enligt Bourdieu, oskuldsfull

omedvetenhet som vuxit fram i den offentliga debatten där kvinnans röst ofta överröstas

eller avbryts (1999: 74).Valet av Bourdieu grundar sig i att det nya mediesamhället har

förändrat den offentliga debatten; inlägg kan inte avbrytas på samma sätt och gör därför

att samtalet i sociala medier är väsensskilt från det som som tidigare var det offentliga

samtalet. Att ta in ett genusperspektiv grundar sig också i att den nya offentligheten har

en avsevärt mer privat samtalston; i allt från samtal om psykisk ohälsa, sexuella

trakasserier, destruktiva relationer och föräldraskap. Det vill säga ämnen som tidigare
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varit förvisade till hemmets vrå. Detta skulle kunna vara en följd av det negativa

privilegiet som kvinnor besitter, att de inte låter sig luras av det sociala spelet där man

strider om privilegier som män fostrats att ägna sig åt (1984: 91). För att förstå hur

relationen kommit att få dessa karaktärsdrag måste vi se över hur relationen sett ut

historiskt och hur media har återspeglat - eller påverkat - den.

3.3 Från förmoderna till moderna relationer - en

sammanfattning

I Därför gör kärlek ont - en sociologisk förklaring tar Eva Illouz upp exempel från Jane

Austens romaner på hur de sociala koderna och reglerna som rör romantisk

kommunikation har sett ut och förändrats genom århundradena. Valet av Eva Illouz

grundar sig i att hon undersökt, inte bara hur det moderna konsumtionssamhället

påverkat våra kärleksrelationer utan även att hon i många avseende tar upp exempel från

hur media porträtterat relationer och hur denna porträtteringen påverkat hur relationer

över tid utformas och förändras i samhället.

Förmodern uppvaktning var mestadels en ekonomisk händelse. Varenda känsla hade

under denna tid sociala och ekonomiska följder och upprätthöll olika intressen. (2014:

54)

När värdet förläggs i personens individuella egenskaper och inte i dess klasstillhörighet

och sociala ställning blir det inte längre beroende av personens sociala och ekonomiska

tillhörighet. Det intressanta är att den sociala ordningen i detta förmoderna system -

känslorna, det moraliska jaget och tiden, befann sig på en och samma axel (2014: 59). I

den förmoderna relationen så ses relationen som en uppsättning roller snarare än en

produkt av inre känslor. Den övergripande kulturella och moraliska ramen var den som

formade rollen och även såg till att den levdes upp till. Att dela med sig av personliga

problem sågs inte som en grundbult i denna relation utan förutsatte att en

sammanlänkad relation ej krävde öppenhet eller autentiska samtal. (2014: 61) Att det

skulle vara en sammanlänkad relation, både sexuellt och känslomässigt, var inte en

självklarhet. En sammanlänkad relation betyder alltså enbart en relation som lever upp

till omvärldens förväntningar av hur de inblandade agerar.



9

3.4 Hur ser det ut idag?

Illouz nämner några stora omdaningar hur vi ändrat sättet vi väljer partner på;

omgivningens inblandning i partnervalet avtog men samtidigt började massmedia

påverka hur vi såg på en ultimat relation och en ultimat partner. Man tog sexuell liksom

känslomässig kompabilitet i akt. Detta var en följd av de sexuella fält som uppkommit

samt hur sex kommit att bli en allt större del av den moderna relationen. (2014: 65)

När konsumtionskulturen på allvar tog fart i slutet av 1800-talet/början av 1900-

talet så blandades kosmetika, kvinnlighet, konsumtion och erotik för att sälja produkter

och uppmuntra till fortsatt konsumtion. Genom att göra det acceptabelt att tillfredsställa

sig själv kunde förändringen ske i grunden; alltså att konsumtionen påverkade sättet vi

såg på sexualitet och vikten av tillfredsställelse. (2014: 69). Det gjorde att sexualiteten

sågs som en förutsättning för att finna sig en partner; vilket i sig skapade ett fortsatt

behov av att leva upp till en normativ kvinnlig sexualitet. Genom att ställa sexualiteten i

fokus för subjektet och jagets utformning så gjordes sexualiteten till en grundbult i hur

vi uppfattar oss själva och andra samt hur vi också väljer att agera (2014: 71). Sexighet

har kommit att bli ett attribut, en allmän egenskap som inte har med just sexualitet att

göra som även grundar sig i en subjektiv uppfattning om vad som är sexigt eller åtråvärt.

(2014: 73). Detta förklaras med att en ny sorts sexualitet som uppkommit; nämligen

förströelsesex. Detta är en “alienerad, kommersialiserad och narcissistisk typ av

sexualitet” (2014: 74-75). Sexualiteten har därför kommit att bli ett sorts tidsfördriv, där

den inte fyller någon egentlig funktion utöver tillfredsställelsen som ses som en legitim

funktion i sig.

Sexualitet har kommit att bli en sorts social maktfaktor, då den används i

kommersiella syften och samtidigt blivit en så avgörande faktor i våra romantiska

relationer. Den möjliggör för människor med egenskapen sexighet att, oavsett tidigare

social status, få tillgång till avstängda delar av klassamhället enbart grundat på deras

utseende.

Partnervalet har till följd av detta blivit en individuell process och personliga

egenskaper har kommit att bli avgörande. Även äktenskapsmarknaden har förändrats;

den som kan erbjuda flest eftertraktade egenskaper befinner sig därför i en maktposition

gentemot andra konkurrenter på marknaden (2014: 78). Dock är det viktigt att nämna att

omgivningen fortfarande spelar en viss roll, även om partnervalet börjar i ett

individuellt val. Därför borde det sexuella ses som ett individuellt fält snarare än en
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komponent i sökandet efter en giftasduglig partner. Oavsett hur konstruerad

omgivningens uppfattning är, så förfogar inte samtliga i samhället över samma resurser.

(2014: 79) Detta har även lett till att sexualiteten har blivit en egenskap som kan

förbättras, genom att engagera sig i fler sexuella relationer. Detta bekräftar teorin om

sexualiteten som maktfaktor och statusmarkör då egenskapen påverkar individernas

bedömnings- och urvalsprocess men även hur personen själv ser på sin egen sexualitet.

(2014: 87). För att underlätta en undersökning av hur eller om moderna relationer

påverkas av dejting applikationer och Tinder specifikt var en avgränsning nödvändig

och då kommer vi till frågan: varför avgränsa till unga kvinnor?

3.5 Varför unga kvinnor? - kvinnlig romantisk

kommunikation genom tiderna

“Möjligheten att välja är modernitetens främsta kulturella kännetecken” (Illouz, 2014:

34).

Sedan upplysningen har kärleken genomgått en förändring; i och med

industrialiseringen och moderniseringen av samhället har även betingelserna under vilka

vi väljer våra kärlekspartner förändrats (2014: 35). Illouz ställer sig frågan; “Hur hänger

kärlek och moral ihop, det vill säga vilka sociala mekanismer gör det möjligt att utnyttja

kärlek i ett moraliskt jag-projekt?” (Illouz, 2014: 45) Daniel Yankelovich upptäckte att

synen på äktenskap förändrats ganska drastiskt under andra hälften av 1900-talet. I en

långtidsstudie märkte han att unga ogifta och gifta kvinnor på 1950-talet lade stor vikt

vid äktenskap och familj. Äktenskapet och familjen sågs som en förutsättning för att

kunna leva ett normalt liv. I sin senare studie, i slutet av 1970-talet, sågs äktenskapet

som ett av flera alternativ i en mängd livsstilar. (2014: 94) När det kommer till kvinnlig

sexualitet så förändrades även denna i och med att synen på relationer blev märkt av

konsumtionssamhället. Från att tidigare ha varit kristet influerad (då vi pratar om en

västerländsk kontext) har den kvinnliga sexualiteten gått från dygd till att bli en symbol

för jagets frihet. llouz lägger vikt vid att kvinnan kan utnyttja det gamla systemet likväl.

Genom att vara sexuellt otillgängliga så kan de även undgå att påverkas av sexuellt

begär i sitt val av partner. (2014: 97)

Beslutsprocessen har förändrats till följd av relationens omdaning. Män har i

större grad blivit mer ovilliga att hänge sig till den traditionella relationen, vilket Illouz
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på olika sätt förklarar genom den förändrade maktsymmetrin mellan det manliga och

kvinnliga i samhället. Här beskrivs även “den ingångna förbindelsen som en reaktion på

en möjlighetsstruktur som i sin tur påverkar processen då tycke uppstår, närmare

bestämt tempo, intensitet och förmågan att göra sig en bild av den framtida

förbindelsen” (2014: 109-110)

Två olika sätt som kan förklara ovilligheten att ingå heterosexuella förbindelser

beskrivs bero på antingen ett över- eller underskott på begär. Om vi använder äktenskap

som en måttstock på människors vilja att ingå långvariga, monogama relationer så har

medelåldern när kvinnor gifter sig för första gången ökat, från 30,6 år vid år 2000 till

33,9 år 2018 (SCB, 2018). Även bland män har medelåldern gått upp under denna

period, från 33,1 år till 36,3 år. Detta kan ses som en bekräftelse på Illouz förklaring; du

vet aldrig om någon bättre kan eller kommer dyka upp. (2014: 121) Begäret efter den

seriösa partnern, i alla fall ur ett manligt perspektiv, har minskat. Om en kvinna slår fast

att hon söker en monogam, långvarig relation anses hon ointressant (2014: 122). Detta

kan förklara varför hon också blivit mer skeptisk gentemot långvariga, monogama

relationer och därför ser just denna sortens relation som ett alternativ bland många och

inte som det enda normala.

Den nya dejtingsituationen förutsätter även att man skaffar sig information om

den potentiella partnern innan man möts - eller ens pratat för den delen - för första

gången. Att antalet potentiella partners har ökat gör även att det kan bli svårare att binda

sig då man tenderar att inte knyta lika djupa känslomässiga band till de olika potentiella

parterna. (2014: 143)

För att förstå hur dejtingapplikationer kan påverka moderna relationer tar vi en närmare

titt på det digitala dejtandets mekanismer.

3.6 Det digitala dejtandets mekanismer och Tinder

Illouz radar upp sex mekanismer som ingår i det digitala dejtandet och hur vi väljer ut

potentiella partners på den nya arenan.

Intellektualisering syftar på den process där vi beskriver oss själva och därför

blir medvetna om vår psykologiska profil. Detta är ämnat att underlätta processen att

“hitta någon som passar”. Tinder skiljer sig från detta då det inte existerar en direkt

beskrivning av jaget.
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Rationell hantering av strömmen av intresserade personer. Eftersom dejtande på

internet oftast innefattar att interagera med flera personer än användaren träffar i

verkliga livet så utvecklar denne även här olika strategier för att underlätta och

effektivisera hanterandet av intressenter.

Visualisering innebär att vi idag kan se utbudet av potentiella partners samlade

och därför även påverkar urvalsprocessen. Vi “jämför och väljer mellan olika medel för

att nå ett givet mål”. Tinder har kringgått detta genom att användaren endast presenteras

för en person åt gången och måste göra ett beslut vid första anblick att antingen

godkänna personen (likea) eller avvisa den. Efter detta beslut kommer användaren inte

kunna se personen igen. Under kategorin matchningar ser användaren därför enbart

personer denne själv har godkänt och som även har godkänt användaren. Den enda plats

på Tinder där Tinder presenterar användarrn med flertal potentiella partners är under

fliken “toppval”, där Tinder valt ut ett antal personer som de anser kommer överens

med dennes preferenser utifrån de användaren godkänt tidigare.

Kommensurabilitet syftar på användandet av siffror eller diverse måttsystem för

att jämföra och därför även förenkla urvalsprocessen. Detta bidrar till ett jämförande av

potentiella partners och en syn på dessa som mätbara och jämförbara.

Konkurrenstänkande är den övergång från urval driven av intuition till medveten,

systematisk form av rationalitet. Värderingen av potentiella partners innefattar ett

bedömande och ett jämförande element. Detta underlättas i och med tekniken och har

lett till att potentiella partners är lättare att byta ut men också att det försvårar

beslutsprocessen om en önskar en traditionell relation.

Nyttomaximering är, precis som konkurrenstänkande, en effekt av

marknadslogiken där en ökad erfarenhet av dejtande underlättar förståelsen för det egna

tycket och smaken och därför även över tid antalet potentiella partners som en tar under

övervägande. (2014: 250-52)

För att förstå varför Tinder ändå fungerar som mötesplats måste vi titta närmare på vad

det är vi söker när vi tänker på en relation och på en romantisk partner måste vi titta

närmare på var vår ultimata relationen börjar - nämligen i fantasin.
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3.7 Tinder och fantasin

Tinder presenterar varje enskild individ med en bild. Huruvida du vill undersöka

personen närmare krävs det att du direkt fattar tycke och snabbt gör ett beslut huruvida

personen är kapabel att en del av en fantasi.

När Illouz diskuterar William Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm pekar

hon på medvetandet som fantasins källa och att kärlek inte ligger i det objektiva. (2014:

278) Detta innebär inte att vår fantasi försvinner när vi utsätts för visuell representation

då vi ständigt utsätts för det i sociala medier. Det intressanta med Tinder är att det

används både som ett socialt medium och en dejtingsida.

Illouz skriver att det moderna samhället har gjort att vi använder fantasin för att

försköna verkligheten och därför göra den till en “torftig och blek återspegling av det

som subjektet upplever i tankarna”. (2014: 285) Detta grundar sig i

konsumtionskulturens intåg i kärleken. Tinder kan ses som ett exempel på detta, där

relationer blir en del av en massa. Men att påstå att fantasin är en negativ aspekt av

processen vore felaktigt. Illouz skriver att “Fantasin upphäver alltså inte verkligheten

utan försöker tvärtom imitera den genom att stödja sig på intryck och känslor som gör

det frånvarande närvarande” (2014: 275)

Fastän Tinder rent tekniskt är en ny företeelse så är betraktelsen av porträtt och

avbildningar av individer ingenting nytt.

3.8 Tinder genom tiderna

Är Tinder som samhällsfenomen verkligen så nytt? Det har länge funnits en tradition

bland kungligheter samt andra i adeln att skicka runt tavlor föreställande sig själva till

potentiella partners. Då kunde personerna även styra över framställningen av sig själva

för att uppnå största möjliga framgång. Likheterna blir även fler, bland annat när

personer som sett tavlor och därefter blir besvikna när de träffar personen i verkligheten.

Ett av de mest kända exemplen på detta är Henry VIII och Anne of Cleves då Henry

blev så besviken på Annes utseende i det verkliga livet att han annulerade äktenskapet

ett halvår efter ceremonin. Så det vore felaktigt att påstå att idén bakom Tinder och det

visuellas inverkan på våra beslut när det kommer till romantiska och sexuella relationer

är något nytt. Även i 1500-talets Europa utformade människor bilden av sig själva och

lät sig sedan bedömas, även om det bara var tillgängligt för överklassen.

Det går att argumentera för att vi därför är våra egna emotionella överklass; vi studerar
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människors utseenden på Tinder för att därefter förbehålla oss rätten av avvisa personen

om den inte uppfyller de förväntningar vi har byggt upp innan mötet.
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4. Tidigare forskning
Då just Tinder är en relativt ny dejtingapplikation så är den relativt outforskat. Det finns

dock ett flertal studier och artiklar som undersöker hur Tinder påverkar

relationsskapandet och dejtingvanor. Ursprungligen var min avsikt att enbart använda

mig av svensk undersökning men har i efterhand valt att lyfta in internationella artiklar

för att få en bättre överblick.

I artikeln Who uses dating apps? Exploring the relationships among trust,sensation-

seeking, smartphone use, and the intent to use dating apps based on the Integrative

Model noterar Lik Sam Chan att dejtingappar (som Tinder) - i kontrast med dejtingsidor

(Som Match.com) - presenterar ett helt nytt sätt att träffa människor. Istället för att, som

i fallet med dejtingsidor, kopplas samman med människor i samma region via dator så

kopplar dejtingapplikationerna samman människor via smarttelefonen i en mycket mer

direkt närhet. Man kan använda dejtingapplikationerna när som helst, var som helst,

precis som att ringa ett samtal (Ling, 2014 i Chan, 2017: 246). Chan noterade även att

uppfattade normer spelade en stor roll i användandet av dejtingapplikationer. När det

kom till unga kvinnor noteras det att deras aktivitet på dejtingapplikationer påverkades

av hur många i deras vänskapskrets som ägnade sig åt den. De som uppfattade sig som

kapabla till att söka romantiska handlingar via dejtingapplikationer, såkallat “self-

efficacy”, var mer troliga att göra just detta. (2017: 255) “Self-efficacy” är ett begrepp

som utvecklades av Albert Bandura och som beskriver tilltron till den egna förmågan att

slutföra uppgifter och nå mål. Kort sagt så spelade uppfattade normer roll när det gällde

sexuella vanor på dejtingapplikationer, medan “self-efficacy” spelade roll när det kom

till att aktivt söka en romantisk relation.

I Self-Presentation and Interaction on Romance Social Media Platform kom Caroline

Schreurs fram till att dejtingapplikationer påverkar användarnas dejtande när det

kommer till rutiner och beteenden online. Hon skriver att personer väljer att framställa

sig på ett sätt som de uppfattar som socialt gynnsamt för andra användares bild av dem

(2019: 164).

Forskning kring hur våra relationer påverkas av Tinder i en svensk kontext är ganska

liten. I kandidatuppsatsen Att konsumera bekräftelse - Tinder och dejting i

konsumtionssamhället från Lunds universitet undersöks hur och av vilka anledningar

som användare brukar applikationen. Amanda Hjärtmyr märker ett ökat behov av

bekräftelse, som kan återfinnas på sociala medier men även på dejtingsidor. I uppsatsen
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är det flera kvinnor som anmärker på att de har uppfattningen av att kvinnor lägger ned

mer tid på sina Tinderprofiler i jämförelse med män. Hjärtmyr intervjuade både män

och kvinnor om hur de utformade sina profiler och hur de tänkte när de använde

applikationen. Hjärtmyr kom fram till att dejtingsidor främst används för att få

bekräftelse snarare än för att hitta en partner. Hon skriver ävem att detta kan ha en

avgörande roll för hur vi finner vår framtida kärlek. Om vi inte kan särskilja sociala

medier och de moderna dejtingapplikationerna så kommer de enbart bli ännu en plats

där människor söker bekräftelse snarare än djupare relationer.

5. Metod och material
Uppsatsen syfte och mål besvarades med hjälp av kvalitativ metod. Uppsatsen avsikt är

att undersöka kvinnors uppfattning om Tinder men även om eller hur det har förändrat

deras sätt att dejta. Problemet med denna typ av undersökning är att de måste kunna få

fram svar som visar på underliggande dimensioner av fenomenet i sig och inte bara svar

som grundar sig i ytliga utsagor. (Ekström & Larsson, 2010: 56)

Tre av intervjuerna gjordes via telefon där jag bad informanterna att befinna sig på en

plats där de kände sig trygga, föredragsvis utan påverkan från omgivningen. Resterande

två gjordes i hemmamiljö. Detta för att svaren skulle befrias, i den mån det gick, från

yttre faktorer. Även om det denna sortens djupintervjuer även omfattas av kontext när

det kommer till klass, kön och ålder (2010: 197) så ansåg jag att de yttre faktorerna,

som tid och plats, kunde vara avgörande för hur personen skulle välja att svara på

frågorna. Särskilt när frågorna främst fokuserar på uppfattningar och erfarenheter om/av

romantiska och sexuella relationer, vilket kan kännas obekvämt att besvara i en offentlig

miljö. Frågorna var en kombination av bakgrund- och faktainsamling men främst mer

djupgående frågor där intervjupersonerna fick utveckla sina tankar om Tinder och

uppfattningar om appen som en plattform för dejting. Intervjupersonerna fick agera

både informanter och respondenter i detta fall (2010: 57). Ett av mina mål var även att

få med en bredd på intervjupersonernas erfarenheter på Tinder, vilket ledde till att jag

tillfrågade individer som inlett förhållanden genom Tinder för att därför ha möjlighet att

få med deras perspektiv på relationsskapande på Tinder.

För att besvara forskningsfrågan valde jag att vara tämligen strukturerad, där frågorna

som ställdes följde ungefär samma mönster med undantag för de gånger då personerna

besvarade flera frågor i ett och samma svar.
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Intervjupersonerna är fem kvinnor i åldrarna 24-28 år och de bor utspritt över Sverige;

två i Umeå, en i Uppsala, en i Örbyhus och en i Stockholm. Samtliga kvinnor är

vita. Valet av dessa kvinnor grundar sig delvis på att jag ville undersöka dejtingvanor

bland kvinnor födda under 90-talet, den så kallade milleniumgenerationen (även kallad

generation Y). Denna generation var den som på riktigt växte upp under den snabba

tekniska utveckling och som i princip vuxit upp med smarttelefoner. Valet grundade sig

även i att de tillhör den näst största gruppen som gifte sig under förra året (SCB, 2019)

med 20265 personer, kort bakom åldersgruppen 30-34 år med 21416 personer.

Undersökningen utgick inte så mycket från hur kvinnorna själva framställer sig utan

mer på hur de upplever Tinder, hur de såg på självkonstruerande profiler samt

urvalsprocessen och själva dejtandet i sig. Dels för att detta gjorts i en tidigare uppsats

(se tidigare forskning) samt att det inte besvarar frågan huruvida kvinnors sätt att dejta

förändrats i och med Tinder. Anledningen till att jag inte inkluderade kvinnornas egna

profiler var att jag ville att de skulle ha en möjlighet att se på sitt agerande utifrån och

därför ha möjlighet att studera sitt beteende snarare än sin framställning. Detta grundade

sig i att det, enligt Illouz, är “...typiskt för kvinnor [är] ett jag som slits mellan autonomi

och erkännande och saknar den tydliga och starka sociala förankring som krävs för att

kunna utveckla en självkänsla” (2014: 214)

Forskningsfrågan besvaras genom en kvalitativ, strukturerad intervju. Intervjuerna

utgick från fyra huvudämnen:

Användandet av appen och dess ursprung: Hur kom det sig att personen började

använda appen? På vilket sätt använder personen appen; i vilka situationer och i vilket

syfte?

Appens funktioner: hur tolkas de olika funktionerna på appen (matchning, like, superlike,

toppval) av personen?

Beslutsprocessen: hur väljer personen ut potentiella partners? Hur ser personen på andra

användare av appen och deras syften? Hur interagerar personen med dessa?

Dejtandets natur: Skiljer sig dejtande på Tinder? Har Tinder påverkat personens sätt att

dejta?
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6. Resultat/analys/undersökning
Intervjupersonerna introduceras nedan, utifrån hur de själva beskrev sig.

Person I: 28 år, Umeå och är singel. Singel och sökande.

Person II: 24 år, Umeå och är i ett förhållande sedan ett år.

Person III: 27, Uppsala. Jag är singel men jag träffar någon.

Person IV: 25 år, kommer från stockholm och är singel.

Person V: 24 år, bor i Örbyhus och är singel.

6.2 Användandet av appen
Flertalet av kvinnorna hade skaffat Tinder i samband med ett uppbrott. De beskriver att

de använt det som ett sätt att vänjas vid tanken att träffa någon ny. Önskan att bekräftas

är konstanten, vilket inte är överraskande men det intressanta är den sortens flyktiga

bekräftelse som till en början räcker. Intervjuperson I är 28 år, singel och bor i Umeå

och beskriver sitt användande:

Till en början var det för att mjukstarta lite efter en lång relation. I början var det i rent

bekräftelsesyfte och av nyfikenhet, för jag var inte redo att gå ut och träffa någon på något annat

sätt. Där och då var det vad jag orkade. Det krävdes inte så mycket av mig. Successivt, i takt

med att jag tyckte att läkningen efter uppbrottet blev lättare så blev det mer att jag i nuläget

använder appen för att leta efter en potentiell partner.

Även intervjuperson III, 28 år gammal och bosatt i Uppsala, svarade på ett liknande sätt.

Personen tog dock snabbt upp att hon utvecklat ett ointresse för appen och därför tagit

bort den. Här märks en frustration med appen, inte som social mötesplats utan som en

plats att bygga djupare relationer på. När jag ställer frågan varför hon valt att ta bort den

svarar hon:

Jag har tröttnat lite. Det är nog mest för att jag märker att bilder inte säger mig så mycket. Det

jag blir attraherad av är kanske något helt annat än det bilden säger. Jag träffade ungefär 30

stycken förra våren och det var så jobbigt att bara träffas, det var inte alls vad jag hade tänkt mig

och därför tänker jag att egentligen så borde man ju kunna träffa någon utan Tinder för det har

man ju gjort förr. Och sen också för att jag inte orkar gå på dejter längre.
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De beskriver även att användandet i perioder kan vara sporadiskt under dagen och i

vissa fall i samband med att man kollar igenom andra sociala medier. Person V blev lite

chockerade av sitt egna användande, som när jag frågade hur ofta hon använde Tinder.
Då var det ju varje dag. Flera gånger varje dag. Gud det låter som att jag har problem.

Hur då?

Ja men typ kvällstid. Istället för att kolla på serier så satt jag vid telefonen och kollade olika

profiler och swipeade. Det var inte så mycket att jag skrev med folk i början utan det var mer

bekräftelsen, att när man swipeade såg man att de redan hade swipeat mig och då var man lite

nöjd bara där. Kontakten var inte så viktig.

Men användandet grundar sig, som tidigare nämnt, i ett sökande och en känsla av

ensamhet. Sökandet blir även det mer sporadiskt och intiutivt, som när person III

beskriver när hon kunde använda Tinder:

Jag kunde ju använda det när jag sitter själv hemma och dricker vin. Kanske på en fredag. Det är

något jag kan sysselsätta mig med. Eller när jag känner mig ensam. Och om jag åker till något

ställe där jag inte har varit innan för då kan det ju dyka upp någon som man inte har[.] Ja men

som när jag åkte upp till stugan förra veckan så tog jag ju fram Tinder för att se om det finns

någon här mitt ute i ingenstans som gömmer sig.

6.3 Appens funktioner
Samtliga kvinnor använder sig inte av superlikes, förutom av misstag och när de

använder sig av toppval (återkommer till denna funktion senare) där det är det enda

alternativet att visa intresse om du inte har ett plus-konto, vilket kostar pengar. Person

III svarade följande när jag frågade om hon använde superlikes och varför:

[..] Och jag superlikear aldrig för jag vill inte ge de bekräftelsen. Jag tycker liksom; “Varför ska

jag superlikea dig? Jag vet inte hur du är i verkligheten”. Om någon har superlikeat mig så har

det känts lite väl på. Som om den skriver för mycket och man blir trängd.

Det som återkom bland samtliga personer var en skepticism gentemot superlikens

funktion. Funktionen ansågs överflödig eller som ett försök att smickra, vilket hos



20

samtliga sågs som något ointressant men också som något som nästan inkräktade på

dem som privatperson. Skepticismen grundade sig i en känsla av att superliken enbart

grundade sig i utseende. Oviljan att ge superlikes grundade sig i vissa fall enbart i en

förutfattad bild av att män har en högre självkänsla och därför inte heller behöver den

sortens bekräftelse. Som i person IVs fall:

Vill man superlikea så kanske man är lite mer intresserad men i mina ögon är det samma sak.

Jag skulle aldrig använda superlike bara för att. Skulle jag skicka superlike så är det som att

skicka lite hybris till en person och killar behöver inte ha så mycket hybris.

Nästan samtliga kvinnor uppvisar alltså en ovilja att ge överdrivet med bekräftelse till

motparten. Det finns en ovilja att verka för intresserad av den andra personen, dels för

att det inte finns tillräckligt med vetskap om personen men också på grund av faktumet

att man uppfattar superliken som en sorts upphöjning av den andra personen. Person IV

förklarade dock att hon kunde använda superlike vid ett tillfälle, nämligen när hon

använder sig av toppval.
Det (superlike) har jag använt. Alltså grejen med min superlike är att Tinder har räknat ut vad

det är för typ av killar jag har swipear på och då kommer det fram då och då “hej Tinder

rekommenderar dessa fyra killar för dig” och då måste man superlikea på någon av dem eller

ignorera.

Menar du toppval?
Exakt. Då måste du superlikea eller så skiter du i det helt men då får du inte likea någon. Om jag

hittar någon (där) så superlikear jag.

Tinder själva förklarar toppval som följande:

“Toppval är det senaste tillägget i Tinder Gold, och det är utformat för att du ska få se

dina potentiellt mest intressanta matchningar. Alla användare får visserligen ett gratis

Toppval om dagen [...] och lita på oss, för vi kan det här med val!” (Toppval, 2019)

Men när jag talar med personerna är det några av dem som inte använder eller ens är

medveten om denna funktion. Person V ser snarare på toppval som något som

reflekterar hennes karaktär:

- Ja, det har jag. Det är där man får svart på vitt att vilken jävla köttmarknad det är och att man
är en del av det. Det står akademiker eller en liten rubrik på alla. Då brukar jag tänka ja det är

sånt här jag brukar swipea och det är sånt här som är viktigt för mig, tydligen. Den här
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algoritmen ljuger inte. Det ger ju en lite dålig magkänsla över sina egna beslut i livet men alltså

man är ju redan inne på Tinder så man kan ju inte förneka det.

6.4 Beslutsprocessen

Tinder som app grundar sig i ett absolut beslut. Du presenteras med en bild, med

möjlighet att se flera bilder samt en beskrivning med tillval som favoritlåtar och länk till

ens instagram. Oavsett så måste användaren besluta sig för att antingen acceptera

personen eller avvisa denne. Efter detta kommer personen inte dyka upp igen. Detta gör

alltså Tinder intressant då du själv, utifrån dina förinställda preferenser som ålder, kön

och avstånd till personen, direkt måste avgöra om personen verkar tillräckligt intressant

eller inte. Detta leder till att sättet som vi läser av andra personer förändras. Men det är,

som tidigare nämnt (se 3.6), inget nytt fenomen.

Illouz skriver, när hon diskuterar förmoderna relationer och hur beslutsprocessen gick

till, “ur dagens perspektiv kan det tyckas förvånande att dessa förmoderna människor

samlade in och hade tillgång till så lite information innan de bestämde sig för en

partner” (2013: 246) Hon nämner även att kraven på det yttre var minimala vilket i

Tinders fall är det totalt motsatta. Ändå är detta deras gemensamma nämnare; där man

förut fick värdera en person utifrån en kort beskrivning av karaktär samt utseende (men

alltid med fokus på socioekonomiska faktorer) har man idag fullständig möjlighet att

studera deras utseende utan att för den sakens skull kunna avläsa deras karaktär då

denna, i Tinders fall, är självkonstruerad.

Det som återkom bland samtliga var att de, inte helt oväntat, går på en första känsla. När

jag frågade hur de avgör vilka de ska acceptera eller avvisa, svarar person I:

Det är en första känsla jag får. Det här är en person som jag dels finner attraktiv, som ser ut som

en, hur man nu kan se det på en bild men en bra person. Jag går på snälla ögon. Någon som

känns ganska lik mig själv skulle jag nog säga.

Person III talade om att hon efter en tids tindrande försökte bli mer öppensinnad och

inte bara gå på den första känslan men betonade även hon på en önskan efter någon som

såg snäll ut.

Alltså innan var det att de var mörkhåriga och hade skägg. Men nu försöker jag vara mer
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öppensinnad. Jag swipear aldrig på någon som är jättevältränad och som knäpper kort på sina

magrutor eller ser väldigt självgod ut. Då tänker jag “nej, det skulle aldrig funka. Det är ingen

jag vill leva med”. Någon som ser snäll och lite mysig ut.

Person V beskrev hur olika profiler kunde fånga hennes uppmärksamhet, beroende på

kompositionen av profilen.

- Man har ju i stort sett bara en bild att utgå ifrån så då blir det ju lite att man försöker skapa en

bild av personen utifrån de här två tre bilderna som ligger uppe. Man faller ju för hundtricket.

Man tänker att folk som har djur är snälla personer och det är ju mitt enda kriterium. Mitt enda

kriterium är att jag uppskattar snälla människor och de som står och poserar vid ett vattenfall

tänker jag bara åh vilken dryg kille. Och så var det någon som mer eller mindre hade en

powerpoint bland sina bilder. En bild på honom själv där han gjorde olika bilder till olika texter.

Presenterade sig själv och gjorde en kul grej av det. Man fastnar ju för det också. Han såg väl

inte bra ut på det sättet men man fastnar ju för det här, han verkar som en intressant person. Han

gjorde något som ingen annan gjorde. Det är lite det man kollade efter. Så det inte var den

typiska PH-killen för då vill man ju bara kräkas.

När det kommer till att ta kontakt uppvisade de flesta en ovilja att inleda konversationen.

Anledningarna kunde dock variera. I vissa fall, som för person I, grundade det sig i en

ovilja att inleda en relation för stunden, då personen ska flytta. När jag frågade hur

personen får kontakt svarar hon:

Men jag skulle nog säga att jag är ganska avvaktande när det har blivit en match om det inte är

någon som jag finner superintressant. [..] Eftersom jag är i grunden är ute efter något seriöst så

har jag liksom inte orkat eller förmått mig skriva till någon eftersom jag ändå ska flytta härifrån

snart. Annars har det väl varit så att det andra parten skriver och då svarar jag såklart. Men jag

är lite mer passiv just av den anledningen att jag har svårt att tro att jag kommer träffa någon de

här sista fem veckorna innan jag flyttar tillbaka.

Person II började tala om strategier när det kom till den första kontakten. Personen

menade på att oviljan att skriva grundade sig i en blygsamhet och att hon därför fått

pröva sig fram för att ta reda på vilken sorts inledande kontakt som fungerade:
Men det var ju mycket skicka GIFar, spela på humor. Det känns som att jag har testat alla

strategier där. Jag väntade nog oftast på att motparten skulle skriva först om jag inte kom på

något väldigt fyndigt att skriva. Om jag skulle inleda konversationen så var det med ett släng av

humor. “Oj oj, här var det någon som var inne och swipear klockan sju en måndag morgon. Du
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är ingen vanlig en.” Jag har väldigt svårt för “Hej. Hur mår du idag? Vad gör du på fritiden?”.

Men det har väl att göra med att jag tycker att humor är en viktig del av att klicka med

personer.

Person IV hade däremot en annan anledning till att inte inleda samtal på appen:

Jag är gammalmodig så killen får skriva först. Om han inte gör det först så kommer jag aldrig

skriva.

Har du kvar matchningen då?
Jag raderar aldrig matchningarna. Jag har typ 1000 matchningar för jag raderar aldrig.

Personen hänvisade alltså till att hon var gammalmodig som anledning att hon inte

inledde samtal. Detta är korrekt ur ett historiskt perspektiv; kvinnan har inte varit den

som tar initiativ i romantiska relationer med män, än mindre sexuella. Kvinnan behövde

alltså vänta på att mannen erkände sin kärlek för henne innan hon kunde bekänna sina

egna känslor (Yalom, 2001: 206).

Detta såg vi tydligt hos person I, då hon väntade på att mannen tog upp deras

relationsstatus innan hon avvisade honom. Detta återfinns alltså även i Person V

menade dock på att hon inte skrev av helt andra anledningar:

Generellt väntar jag på att någon skriver. Sen någon kväll kan jag få något infall och skriva till

alla på listan för att se vad för sorts respons man får. Det är ju väldigt tacksamt som tjej att vara

den som skriver först för 99% får man ju ett svar och ett uppskattande från personen man skrivit

med. Det startar ju ett belöningssystem i sig. Jag är så pass intressant trots att jag knappt säger

någonting. Jag säger bara ett hej och så blir personen intresserad ändå och vill veta mer om

mig.

6.5Relationens och dejtandets natur

Slavoj Zizek menar att moderna dejtingsidor har förändrat sättet vi ser på kärlek. Han

säger att vi “want the love without the fall” och menar på att den moderna människan är

rädd för att “fall in love” (förälska sig). Detta är en effekt av vad han kallar för

västerländsk buddhism där vi inte ska fästa oss vid ting och att livet inte är så seriöst då

detta passar den “superficial consumerist attitude” som Zizek menar existerar i det

moderna samhället. Han menar att detta gör att vi återgår till ett förmodernt sätt att se på
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äktenskapet (relationen?) som ett utbyte av tjänster snarare än en akt som grundar sig i

känslor vilket har varit det som definierat det moderna samhället. Detta, säger Zizek, är

för att vi önskar ha saker utan dess negativa aspekter. Socker utan kalorier och öl utan

alkohol är två exempel som han tar upp. Han menar att detta har övergått till

sexualiteten och att vi därför vill ha den sexuella aspekten utan att behöva anknyta till

personen vi har sex med. (3.20) Illouz skriver “jag skulle vilja hävda att i den mån som

männen i modern tid har internaliserat och gjort flitigt bruk av autonomidiskursen, så

fungerar autonomi som ett slags symboliskt våld som är mer naturaliserat och svårare

att upptäcka för att autonomin är central i kvinnornas frigörelseprojekt” (2013: 193)

Det intressanta när vi nu kommer till den sista delen av undersökningen är hur

svårdefinierad relationerna är idag. Flera av personerna tvekade när de skulle diskutera

personer de träffat över Tinder, då de inte var helt säkra på om de skulle kunna beskriva

det som en faktisk relation eller inte, oavsett hur o-/seriös den var/är. Person I berättade

såhär om en kille hon dejtade under en tid och som hon inte kände att hon ville fortsätta

träffa:

Hur gjorde du då? Slutade ni bara prata eller?
Nej, vi gick ändå på fem dejter även fast jag kände efter första timmen att det var fel. Jag var i

det stadiet där och då att jag bara ville träffa någon. Min magkänsla sa ju från första början att

det här inte var något för mig. Han var intresserad av att fortsätta ses men det var inte jag. Sen

tror jag att han hade svårt att läsa mina signaler så då frågade han mig rakt ut om jag

överhuvudtaget var intresserad för att han hade svårt att läsa av mig. Då sa jag att nej, jag

känner inte det där, som man så diplomatiskt brukar säga när man inte vill såra någon, men att

jag inte kände det där lilla extra som jag behövde känna för att ta det vidare.

Detta är ett intressant exempel där kvinnan ändå väljer att fortsätta träffa mannen fastän

hon från början inte känner någon direkt attraktion eller intresse för honom. Detta

exempel är tvetydigt, då det någonstans motsäger idén att vi idag på grund av de

tekniska hjälpmedlen är på väg bort från de icke-rationella, primärt fysiska sätten att

välja en partner på. (2014: 255) Personen hänvisar till en ovana som anledning till att

hon inte avslutade relationen tidigare, det vill säga att hon inte träffat tillräckligt många

för att förstå hur processen går till. Detta kan ses som ett bevis på att personen

systematiserar dejtandet och därför ser det som en självklarhet att träffa ett antal

personer som inte känns rätt för att därefter kunna veta när det faktiskt känns rätt.
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Dejtandet blir här ett sätt att träna upp kommunikationen med andra. Eller som person I

själv beskriver det:

Ju fler man träffar och ju oftare man gör det så känns det inte så himla big deal att avsluta något

på ett schysst sätt. Men jag skulle absolut inte fortsatt träffa honom så många gånger såhär i

efterhand.

Person II, som har haft tre olika sorters relationer över Tinder, berättar:

Jag har haft tre stycken som är helt skilda varandra. Den första killen jag ens träffade via Tinder

bjöd hem mig för att kolla på film och i många munnar är det synonymt med “nu ska vi ha sex”.

Men när vi sågs pratade vi igenom en hel film och det var verkligen en dejtstämning. Men det

slutade med att vi hade sex. Efter den dejten var jag förvirrad vad jag hade varit med om. “Var

det här en dejt eller ett booty call?”.

Sen träffade jag en annan kille som jag träffade ett par gånger. Vi dejtade ändå men ganska “low

key”. Vi gick inte ut på restaurang eller kaféer eller visade oss offentligt utan sågs hemma och

kollade på film men inte nödvändigtvis låg varje gång. Vi kunde ju ändå snapa och SMSa med

varandra. Den relationen rann bara ut i sanden, att det inte var något att hänga i julgranen. Vilket

jag tror var ömsesidigt.

Personen förklarar alltså att en förvirring uppstod vid den första dejten. En ovilja att

prata om och definiera relationen är inte något nytt, men när jag frågade hur dessa

relationer avslutades svarar person II:

Med den första killen visste jag att han skulle flytta. Det var aldrig någonting uttalat utan det

vara bara som en outtalad regel och sen helt plötsligt tog han bara bort vår matchning på Tinder

och det var det. Jag vet att jag funderade många gånger på att höra av mig men min magkänsla

sa ändå att han markerat väldigt tydligt att han inte ville ha något mer.

Den tredje relationen som jag har idag och den inleddes ju som ett bootycall men blev till

någonting mycket större.

När hon därefter berättar om sin tredje och nuvarande relation sedan ett år tillbaka,

berättar hon att det var hon som tog initiativet att skriva:

Det är så himla konstigt för att första gången vi pratade var det 100% anspel på sex. Det var

nivån “får jag sitta på ditt ansikte?”. Den övergången har jag än idag svårt att förstå men vi bytte

snapchat och bodde långt ifrån varandra. Men trots distansen fortsatte vi prata med varandra.
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Och vi klickade helt enkelt. Sen började vi prata i telefonen, på hans initiativ. Jag hade nog inte

ha tagit det initiativet, jag minns att jag tyckte att det var lite otäckt. Telefonskräck typ. Sen så

var det ganska många oroliga månader då vi dejtade på distans. Första gången vi sågs åkte han

upp till mig, 40 mil och stannade hos mig en helg. Det för mig var ett tecken på att han var ute

efter någonting mer än bara sex vilket var det inledande. Och vi hade ändå haft telefonsex och

det var mycket anspel på sex den första tiden vi kommunicerade med varandra. Vi fortsatte ha

kontakt över telefonen men det var väldigt tveksamt vad vi höll på med. Det tog ett halvår innan

jag förstod vad vi höll på med. Vi sågs någon gång i månaden, hördes var och varannan dag på

telefonen, snappade varje dag. Jag hade väldigt svårt att fråga “ska vi satsa på det här” för då

hade ändå jag träffat hans vänner och familj så mycket skedde liksom per automatik.

Men oviljan att definiera relationen finns alltså kvar och leder till en viss oro. När jag

frågar henne om de hade kvar Tinder under denna period berättar hon:

Jag tog bort Tinder ganska omedelbart efter att vi hade träffats första gången. Mycket för att jag

inte använde det men också för att jag inte ville synas där för jag hade singelkillar i klassen och

jag tyckte det var generande. Han såg att han hade kvar det i sin telefon längre än mig, därav

några oroliga månader. Men sen tog han bort det när jag konfronterade honom när jag såg att

han hade kvar det. Då hade vi ändå dejtat några månader. Hans förklaring var att han inte tänkt

på det och då får man välja att lita på det eller inte.

Oviljan att diskutera relationen återfinns även hos person IV. När jag frågar om hon

diskuterar diskuterar Tinder med den potentiella partnern berättar hon:

När jag tycker att det är lite seriöst och jag känner att det är bra seriöst då tar jag bort Tinder

själv, automatiskt. Jag kommer aldrig säga till någon att de självmant ska ta bort den men

märker jag att de fortfarande går in och tindrar så kan jag ha konversationen; vad tycker du det

är mellan oss? För jag känner inte så. Och han kanske känner att han hellre vill träffa andra

också och då avbryter jag hellre allting för jag kommer aldrig kunna tvinga människan att bara

enbart vara med mig. Då avbryter jag hellre.

När jag ställer frågan om det är annorlunda att dejta någon över Tinder i jämförelse med

hur de tidigare dejtat svarar person IV:

Jag är mer öppen än förut för vad för slags relation man kan ha och inte ha. Jag är inte stressad

längre att träffa någon och binda mig med någon. Jag tar allting som det kommer och det är det

jag utgår från Tinder. Det är ingen stress för mig alls. Men sen är jag också väldigt noga med att
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allt inte är på min bekostnad. Att om han bara vill träffa mig så är det det som gäller. Men om

jag får reda på att han träffar någon annan eller pratar med andra så avbryter jag direkt för då är

det på min bekostnad och du har ljugit för mig.

Många av kvinnorna uppvisar alltså en öppenhet som inte överrenstämmer med Illouzs

påstående att “internet har mer än någon annan teknologi radikaliserat idén om att jaget

är kräset liksom föreställningen att en dejt ska vara resultatet av det bästa tänkbara

valet.” (2014: 253) Det som uppvisats har varit en eftertänksamhet när det kommer till

vilken sorts partner personerna i fråga skulle kunna tänka sig men också en öppenhet för

hur verkligheten ser ut.

Person III berättar att hon däremot aldrig varit på en dejt innan men klargör även

att hon inte är säker på vad som definieras som en dejt.

Har sättet som du dejtar på förändrats sen du skaffade Tinder?

Jag hade aldrig varit på en dejt innan jag skaffade Tinder. Alltså andra dejter var ju med de som

jag kände sedan innan. Man kan ju inte säga dejt om någon kommer hem och kollar på film.

Eller kan man? Jag ser på dejt som mer seriöst. Jag är mer rak på med vad jag behöver och vad

jag vill med mitt liv. Och vill inte den samma sak så finns det ju flera andra som kanske skulle

vilja samma sak som mig så varför skulle jag ödsla tid?Det hade jag kanske inte gjort innan för

det var inte så lättillgängligt att skaffa någon ny. Det är så jag tänker.

Person V hade haft en dålig erfarenhet av dejtande på Tinder, vilket lett till att hennes

tankesätt när det kom till att träffa potentiella partners gått över till att handla om hennes

egen säkerhet främst. Detta hade även lett till en skepticism gentemot att träffa

människor som man inte har någon tidigare relation till, även indirekt. När jag frågade

om hon haft en relation över Tinder svarade person V:

Jo men det skulle jag säga att jag har. En kortare period. [..] Det var en kille som jag träffade

som jag klickade med på en gång. Sen kom det en kymig känsla när han la armen om mig och

det var hårt. Sen kom det fram att han hade en dom och hade misshandlat sin förra flickvän

ganska grovt. När man pratar med någon via Tinder så har man ju ingen chans att få reda på sånt

där om man inte medvetet söker upp det, om man inte har den tanken från början. När man

träffar någon i verkligheten så kommer en sån där sak fram kanske redan innan man börjar

träffas.

Jag tänker att det är så tydligt att man är på väg mot ett mål när man är på Tinder. Man behöver

ett konkret varningstecken innan man ens börjar ifrågasätta vissa beteenden och vissa mönster.
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Man skönmålar det för man har ingen anledning att tro något annat, ungefär. Sen är ju jag

extremt naiv eftersom jag inte har varit på dejtingscenen eftersom jag har varit i ett långt

förhållande. Då tänker ju jag att alla människor vill väl och inte har den här typen av historia

bakom sig för det är så långt ifrån vad jag varit van vid.

När jag frågade om personerna kände några som träffat deras nuvarande partner via

Tinder sa majoriteten nej. Förutom person IV:

Ja, gud ja. Jättemånga. Folk som har gift sig. Jättemånga. Så Tinder är inte så dåligt.

Många av de som har träffat sina partners över Tinder och andra dejtingappar har från första

början legat, haft KK-förhållanden och sen har känslor kommit till.

7. Slutsatser och diskussion
Att vi, som tidigare forskningen antydde på, konsumerar bekräftelse är något som

genomsyrar hela den digitala eran. Kvinnorna i mina intervjuer upplever dock att

bekräftelsen ligger nära till hands och erkänner dess existens. Men de ser den också som

ett sätt att relativisera relationen och inte bli alltför upptagen av en enda person. Idén om

den rätta och den goda relationen lever förvisso vidare och flera av kvinnor uppvisar en

genuin vilja att testa sig fram samt vidga sin bild av den rätta och den goda relationen.

De uppvisar även en skepticism gentemot den potentiella partnern och erkänner att de

använder sig av Tinder för att just bekräftas utan att för den delen alltid ha för avsikt att

ens undersöka personen de matchat med. De använder sig knappt av applikationens

funktioner, såsom superlike och toppval, som är designade för att öka chansen för en

lyckad matchning.

Flera kvinnor började använda Tinder i samband med ett uppbrott och i syfte att bygga

upp sin självkänsla, där matchningarna blivit som en sorts bekräftelse i sig utan att

nödvändigtvis behöver leda någonvart när det gäller vidare interaktion. Detta är

intressant, då det innebär att själva matchningen inte bara fyller funktionen att koppla

ihop människor utan även ger kvinnorna en känsla av acceptans eller duglighet på

“marknaden”. I linje med tanken att konsumtionssamhället ,som Illouz menar, har

påverkat våra relationer så verkar det även ha påverkat sättet vi värderar oss själva.

Tinder är alltså inte bara en plats där kvinnorna har möjlighet att träffa potentiella

partners, utan även en plats där de blir validerade och bygger upp “self-efficacy”. På sätt
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och vis kan detta uppfattas som en kvarleva av den kvinnliga traditionen i

relationsbyggandet där kvinnan inväntar bekräftelsen innan de inleder en relation. Dock

så är det intressanta här att kvinnorna verkar bekväma med att nöja sig med den initiala

bekräftelsen och därefter väljer att inte interagera med personen, fastän bekräftelsen är

ömsesidig.

När det kommer till interaktion så lever dock kvinnornas självbild som

omhändertagande och passiv i viss mån vidare. De inleder gärna inte samtal, de tvingar

gärna inte in partnern i en relation och de är villiga att vara öppna när det kommer till

vad en relationer är och kan vara. De använder inte funktionen superlike i så stor

utsträckning, vars funktion kan tolkas som ett sätt att visa absolut intresse. Funktionen

like kan då tolkas som en ytlig bekräftelse och frågan är om anledningen till att

kvinnorna väljer att inte använda sig av den funktionen grundar sig i en ovilja att vara

den i relationen som uppvisar ett större intresse.

Men flera av kvinnorna uppvisar även att de börjar förändra sättet de själva dejtar och

kommunicerar med matchningar. De börjar ta initiativ, anspelar på sex vid första

kontakt och kan fortsätta träffa matchningar fastän de inte ser en framtid för de två. Det

verkar som om konsumtionen av bekräftelsen i stor skala har hjälpt dem att hantera sin

bild av relationen och även av sig själva. Viljan att inte inleda samtal bygger inte längre

enbart på att de anser att de inte borde eller kan göra det utan även på att de känner att

bekräftelsen som kommer med matchningen i många fall räcker.

Att konsumera relationer, både sexuella och romantiska, är något som mannen har haft

möjlighet att göra genom historien. Kvinnors användande av Tinder kan ses som en

möjlighet för kvinnan att undersöka det som hon under lång tid inte haft möjlighet att

göra; nämligen att konsumera relationer utan att för den delens skull lägga in värde i sin

egen och andras bild av henne. Under 1900-talet blev frigjordes kvinnan som sexuell

varelse i viss mån; Tinder skulle kunna ses som en vidareutveckling av denna frigörelse

från den traditionella kvinnorollen i relationen. Även fast Tinder och andra digitala

dejtingtjänster grundar sig i ett sökande bort från ensamheten och efter en känsla av

samhörighet, oavsett om den är tillfällig eller långvarig, så har den även bidragit till att

kvinnan kan se på sig själv utifrån. När varje potentiell partner formas av denne och vi

kan studera dessa i alla möjliga situationer så blir alltså synen på relationen mer lättsam

och förståelsen för denna djupare. Kvinnorna uppvisar en vilja till självinsikt men också

till känslomässig distans.

Som tidigare forskning antydde så kan denna konsumtion av bekräftelse på digitala
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dejtingtjänster leda till en trivialisering av relationen och till att konstruktionen av jaget

blir överdrivet för att öka chansen för bekräftelse.

Men i kvinnans fall så har bekräftelseaspekten alltid existerat och varit en avgörande

faktor i uppkomsten och inledningen av den romantiska eller sexuella relationen.

Eftersom kvinnan varit passiv så har hon därför alltid varit beroende av bekräftelsen

som ett sätt att inleda en relation. Detta skulle kunna tolkas som att kvinnan inte

förändrar sitt sätt att dejta utan snarare anpassar den efter den tekniska utvecklingen och

de möjligheter som följer. Men det verkar även fungera som en chans till insikt i sitt

eget beteende; vad är det jag söker i en partner? Hur söker jag det? Varför söker jag det?

Antalet respondenter är litet och därför är möjligheten att dra generella slutsatser liten.

Men det som blivit tydligt i denna undersökning är att kvinnan börjar ta avstånd till sin

historiskt traditionella roll i relationen och därför har möjlighet att studera sig själv

utifrån, vilket kan leda till att hon i grunden förändrar sitt sätt att närma sig potentiella

partners. Detta är något som har varit under förändring under en lång tid, den kvinnliga

frigörelsen efter p-pillrets uppkomst under mitten av 1900-talet är bara ett steg i denna

utveckling. Men i och med Tinder och deras funktion double-opt så tvingas kvinnan in

i ett beslut och i en aktiv roll, vilket hon tidigare kunnat undvika. Dock, som tidigare

nämnt, så levde det avvaktande beteendet kvar hos många av informanterna men det är

intressant att notera att detta förhindras då hela dejtingapplikationen grundar sig i att

intresse uppvisas från båda parter innan en interaktion ens kan inledas. Detta tar alltså

bort de intiala passiva och aktiva rollerna och göra båda till aktiva parter.

En av mina respondenter inledde en konversation med en potentiell partner där hon

anspelade på sex med meningen “Jag vill sitta på ditt ansikte”. Detta är inte ett nytt sätt

att närma sig eller flörta med människor men det uppseendeväckande är att det

utvecklades från det till en traditionell relation. Att kvinnan nu inte behöver spela

ointresserad och oskuldsfull för att mannen ska vilja inleda en relation kan ses som ett

tecken på att det vi rör oss mot en mer jämlik dejtingsfär. Eller så börjar kvinnan

appropriera det historiskt manliga sättet att närma sig relationer och då kommer vi till

frågan: hur förändras mäns dejtande i och med Tinder?
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Frågor

- Hur skulle du beskriva tinder?

- Vad är en like?

- Vad är en superlike?

- Har du någonsin superlikeat någon?

- Vad är skillnaden mellan en superlike och en vanlig like?

- Vad är en matchning för dig?

- När och varför började du använda tinder?

- Hur ofta använder du tinder?

- När använder du tinder?

- Varför använder du tinder nu?

- Vad avgör om du träffar någon? Det vill säga, hur bestämmer du vem du ska träffa?

- Hur får du kontakt med personen?

- Vad är det svåraste med att träffa någon från tinder?

- Vad är det enklaste med att träffa någon från tinder?

- Har du haft en relation med någon från tinder? Isåfall; på vilket sätt har det varit

annorlunda från personer du träffat i verkligheten?

- Använder du dig av toppval?

- Vad föredrar du och varför?

- Brukar du träffa personen direkt?
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