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Sammendrag 
Denne masteroppgaven utforsker brukeres selvpresentasjon på Tinder, og hvordan 

inntrykksdannelse og interaksjon virker sammen med applikasjonens «affordances». Dernest 

diskuteres brukernes opplevelser av Tinder i kontekst av dominerende mediefortellinger, og i 

lys av Baumans, Giddens’, og Beck og Beck-Gernsheims teorier om relasjoner og intimitet i 

det senmoderne samfunn. Studies datamateriale er samlet inn ved hjelp av tradisjonelle 

dybdeintervjuer og «think-aloud»-intervju. Basert på informantenes beskrivelser, 

argumenteres det i oppgaven for at Tinder har tre karakteristiske «affordances»: 

«distanserthet», «umiddelbarhet» og «oversiktelighet». Til forskjell fra dominerende 

mediefremstillinger, illustrerer datamaterialet at Tinderbrukere har langt flere motivasjoner 

for å ansvende Tinder enn kun seksuelle møter, og at motivasjonene veksler med 

utgangspunkt i individuelle og kontekstuelle faktorer. Samtidig aktualiseres ulike 

«affordances» avhengig av hvilken motivasjon brukeren for øyeblikket opererer utfra.  

I kontrast til påstanden om at Tinder er «overfladisk», viser intervjuene at 

Tinderbrukere skaper komplekse inntrykk og fortellinger, både om seg selv og andre brukere, 

primært ved hjelp av visuelle tegn. Imens tidligere studier av tradisjonelle datingnettsider har 

fremhevet «disembodiment» og verbal overskygging som problematiske aspekter ved 

nettdating, later inntrykkskapende prosesser på Tinder i større grad til å være forankret i 

kroppen, og å privilegere sansning fremfor kognisjon. Videre indikerer informantenes 

beskrivelser at applikasjonens sosiotekniske rammeverk skaper en opplevelse av digital 

distanse til andre brukere, noe som muliggjør en objektivering av mennesker og relasjoner, 

og dermed usympatisk adferd og holdninger. Denne studien fremhever imidlertid også 

distansens positive potensiale, ved at den blant annet åpner for lekenhet, eksperimentering og 

sosial læring.  

Til sist argumenteres det for at Tinderbruk, sett i sammenheng med bredere historiske 

og samfunnsmessige tendenser, ikke representerer en radikal endring i holdninger til, eller 

utøvelse av, kurtise og relasjoner. Datamaterialet tyder på at informantene bærer med seg, og 

idealiserer tradisjonelle romantiske idealer, parallelt med mer pragmatiske, individualistiske 

holdninger til kjærlighet og intimitet, i tråd med Beck-parets tese om «kjærlighet som 

moderne religion». Den «magiske» kjærligheten forstås dog i kraft av biologi og fysiologi, 

snarere enn som et resultat av «overnaturlige» makter. På denne måten skapes en språklig og 

idemessig forbindelse mellom det rasjonelle og individuelle på den ene siden, og det 

emosjonelle og intuitive på den andre, på en måte som forener motstridende ønsker om 

personlig frihet og trygghet i felleskap.    
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Abstract 
This thesis explores Tinder-users’ self-presentations, and the interplay between the 

application’s affordances, impression formation and user interaction. Moreover, it discusses 

user’s experiences of Tinder in the context of media discourse, and in light of Bauman’s, 

Giddens’ and Beck and Beck-Gernsheim’s theories of relationships and intimacy in late 

modern societies. The data for this study has been collected through traditional in-depth 

interviews combined with “think-aloud” interviewing. On the basis of these interviews, it is 

argued that three of Tinder’s characteristic affordances are: “distanceability”, “immediacy” 

and “overviewability”. 

 In contrast to dominant media portrayals, the interviews indicate that Tinder users 

have several motivations for using the application, other than “casual hook-ups”, and that 

these motivations change over time depending on individual and contextual factors. At the 

same time the different affordances are actualized according to which motivation is currently 

in play. Contradicting the common claim that Tinder is “superficial”, the informants of this 

study create complex impressions of, and stories about, both themselves and others, based 

primarily on visual cues. While critiques of traditional dating-sites have emphasized their 

disembodying effects, and potential for verbal overshadowing, impression formation 

processes on Tinder seem, to a larger extent, to be rooted in the body, and to privilege 

sensing rather than cognition. The application’s sociotechnical framework, furthermore, does 

create a sense of digital distance from other users, which in turn creates a potential for 

objectification of people and relationships, and subsequent unsympathetic attitudes and 

actions. Although the experience of distance has potential negative effects, it is argued that it 

might also carry with it a positive potential; it creates a space for experimentation, play and 

social learning.  

At last, it is argued that Tinder-use, when placed in a wider historical and societal 

context, does not represent a radical change in courtship rituals or approaches to love and 

relationships. The interviews indicate rather that users hold traditional romantic beliefs and 

ideals, in addition to more pragmatic and individualist attitudes and considerations, in line 

with Beck and Beck-Gernsheim’s claim that love has become a modern-day religion. 

However, this “magic” of love is understood in terms of biology and physiology, not as 

“supernatural” powers. This creates a linguistic and ideological connection between the 

rational and individual on the one hand, and the emotional and intuitive on the other, in a 

manner than balances the contradictory needs for personal freedom and the security of unity.   
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Forord 
 

Først og fremst, en stor takk til informantene. Uten dem ville ikke denne studien vært mulig. 

Takk til familie, samboere og venner som tålmodig har lyttet til lange monologer i diffuse 

akademiske termer, og som har heiet og oppmuntret hele veien. Takk til mentor og kollega 

Steffen Krüger for engasjerende samtaler, heftige diskusjoner og masse humor. Takk til min 

kunnskapsrike veileder Marika Lüders for presise og utførlige tilbakemeldinger underveis, og 

for å ha inspirert og motivert gjennom alle stadier i prosessen. Til slutt, en spesiell takk til 

Anine. I en tid hvor store deler av min hverdag har vært sentrert rundt det å lese og skrive om 

romantisk partnerskap, er hun en konstant påminnelse om at romanse ikke er den eneste, og 

kanskje heller ikke den viktigste, formen for kjærlighet. 
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1 Introduksjon 

«Mcdonalds for sex» lyder Urban Dictionarys (Urban Dictionary, 2018a) definisjon av den 

geososiale dating-applikasjonen Tinder. Allusjonen til fastfoodkjedens billige og beleilige 

forretningsmodell er karakteristisk for Tinders omdømme og de urbane legendene som omgir 

applikasjonen. Tinder tilbyr, hvis man følger metaforen, et bredt utvalg produkter for enhver 

smak, til alle døgnets tider, som kan anskaffes og konsumeres med minimal anstrengelse. 

Produktet Tinder «selger», er brukerne selv, og som en BigMac-meny, kan de grådig, og 

skruppelløst «fortæres». Skal man tro dommedagsprofetene har markedstankegangens tyranni 

endelig nådd samfunnets siste skanse; romantikken og intimitetens sfære - og Tinder er selve 

manifestasjonen på «app»-okalypsen» som er i ferdig med å ruinere sann kjærlighet (e.g 

Sales, 2015; Schaefer, 2015; Wygant, 2014).  

At økonomisk logikk er å skimte både i dating-siders struktur, og i nettdateres 

beretninger, er på ingen måte en ny påstand. Tanken om at nettdating fremmer 

kommodifisering av mennesker og relasjoner har preget forskningen og diskusjonen rundt 

tradisjonelle datingnettsider og deres brukere lenge før Tinders inntreden i «datingmarkedet». 

Derimot appellerer Tinder til en brukergruppe som lenge har villet ta avstand fra tradisjonell 

nettdating – de yngre, og «Tindring», til forskjell fra «gammeldags» nettdating, synes å ha 

oppnådd bred sosial aksept (e.g. Timmermans and Caluwé, 2017a, 2017b; Sumter, 

Vandenbosch and Ligtenberg, 2017). «Tindring» er ikke for desperate einstøinger, som ikke 

evner å finne en partner utenfor internettets rammer. Som informantene i denne studien 

konsekvent påpekte: «alle er på Tinder». Kanskje er det disse faktorene som har bidratt til et 

tidvis nærmest panisk medieklima rundt Tinder. Skal man lytte til skeptikerne er resultatet av 

å ha potensielle partnere konstant tilgjengelige, at relasjonene som oppstår devalueres og 

betraktes som forgjengelige. På tross av et noe rufsete renommé ser det ikke ut til at Tinders 

popularitet vil avta med det første. Ifølge nylige estimater har Tinder rundt 50 millioner 

brukere verden over, 3,8 millioner betalende brukere, 1,6 milliarder «swipes», 26 millioner 

«matcher» hver dag, og svimlende 30 milliarder matcher totalt (Smith, 2018; Perez, 2018; 

Tinder, 2018a; Tinder, 2017a). Per august 2017 benyttet en halv million nordmenn Tinder 

(Lauritzen, 2017). Dette gjør Tinder til verdens mest brukte dating-applikasjon, med brukere 

I alle verdens hjørner1. Tinder har dessuten unektelig fått fotfeste i den kollektive 

                                            
1 Tinders brukertallestimater tilsier at det er den mest brukte geososiale dating-applikasjonen i verden. Hittil 
tradisjonelle, browserbaserte datingtjenester, med enda større global spredning og høyere brukertall enn Tinder, 
som for eksempel Badoo, er imidlertid i ferd med å implementere geososialitet som en del av sine tjenester. 
Tinders status som «mest populære app-datingtjeneste» ser dermed ut til å kunne bli utfordret.  
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bevisstheten, mediebildet og populærkulturen. Applikasjonen både hylles og hånes, og ord 

som «swiping» og «matching» har blitt en integrert del av dagligtalen.  Parallelt med Tinders, 

og lignende applikasjoners utbredelse, har medie- og samfunnsforskere fattet interesse for 

fenomenet. Dermed har det oppstått et eget forskningsfelt i tilknytning til app-dating – et felt 

i utvikling, ettersom forskere forsøker å holde tritt med stadig flere endringer i, og tilskudd 

til, teknologien2.  

”The features of a person that Match.com presents as salient to romance will begin to 

have some psychological and cultural influence if 40 million Americans view them every 

month” skrev Heino, Ellison og Gibbs (2010, s. 442) i sin studie av tradisjonell nettdating. Et 

slikt argument kan med enkelhet overføres til Tinder. Hvis man så antar at Tinder bidrar til en 

«mcdonaldsifisering» av mennesker og relasjoner, og vet at applikasjonen er i ferd med å bli 

en stadig mer utbredt og akseptert del av unge menneskers hverdag, fremstår ikke kritikken 

rettet mot Tinder som fullstendig uberettiget. Spørsmålet gjenstår imidlertid om hvorvidt, 

eller i hvilken grad, premisset for kritikken har rot i virkeligheten, og er representativt for 

brukernes egne opplevelser.  

Tinder er spesielt interessant i forskningsøyemed av minimum to grunner. For det 

første, i kraft av å være en geososial applikasjon, er Tinders funksjonalitet bygget rundt en 

nær forbindelse til den fysiske virkeligheten. Tinderstudier er dermed godt egnet til å belyse 

samspillet mellom mobile teknologier og de sosiale og fysiske kontekstene de benyttes 

innenfor. For det andre er Tinder, som en digital arena for møter mellom fremmede 

mennesker, velegnet for å studere hvordan inntrykksskapende prosesser utspiller seg i 

medierte miljøer, og hvordan disse sosiale prosessene samvirker med betingelsene 

teknologien setter.  

 Mediedebatt og -fortellinger 
Tinder har blitt et hett samtaleemne for mange i det hverdagen – det er ikke uvanlig å 

overhøre at festlige fortellinger deles om en nylig «Tinder date», eller «match» på 

kollektivtransport og cafeer. Selv de som med mistro betrakter app-dating utenifra, eller gjør 

narr av applikasjonene og deres brukere, har et forhold til app-dating.  

Tinder et populært tema for diskusjon, kritikk, parodiering og fiksjonalisering, i medier 

og populærkultur – spesielt etter populariseringen og spredningen for alvor akselererte i 2014 

(Bilton, 2014). Tinder har nærmest blitt en samlebetegnelse for app-dating som fenomen, og 

                                            
2 Talende nok, har det i løpet av arbeidet med denne masteroppgaven, blitt publisert flere akademiske artikler og 
mediefortellinger om temaet. Faktisk har både en forskningsartikkel, og en fjernsynsepisode, blitt utgitt med 
nøyaktig samme navn som oppgavens arbeidstittel: «Love me Tinder».  
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behandles, i forlengelsen av en slik status, gjerne som symbolsk for samtidige 

relasjonsformer og kurtisekultur. Å argumentere for en sammenheng mellom Tinder og såkalt 

«hook-up kultur», en påstått eskalerende tendens blant unge mennesker til å søke lettbente og 

kortvarige seksuelle relasjoner, fremfor langvarig partnerskap, utgjør en rød tråd i medienes 

fremstillinger (e.g Sales, 2015; Schaefer, 2015; Wygant, 2014; Robbins, 2015, Braaten, 2015; 

Kristiansen, 2015; Midbøe & Wallenius, 2017; Jones, 2017; Guendelsberger, 2016). Dette 

argumentet kommer i mer eller mindre dramatiske versjoner. Den moderate versjonen er at 

app-dating, gjennom å gjøre det enklere å initiere uforpliktende seksuelle møter, tilrettelegger 

for en frivol og tøylesløs seksualkultur, og bidrar til et forvridd syn på intimitet og relasjoner. 

App-dating, og da spesielt Tinder, er en del av en større endring i holdninger til, og 

praktisering av relasjoner og intimitet, og bidrar til å sementere og videreføre en destruktiv 

kultur (e.g Spira, 2015; Lauritzen, 2017; Robbins, 2015). Den mer radikale versjonen er at 

dating-apper er drivkraften bak en tiltagende oppløsning av tradisjonelle romantiske og 

seksuelle vaner, og normer (e.g. Sales, 2015; Wygant, 2015). Enkelte har gått så langt som å 

spå datingen og romantikkens død (Sales, 2015), og utpeker Tinder som syndebukk for det de 

anser som en «bruk og kast»-mentalitet rundt partnere og relasjoner. I tillegg har Tinder og 

«Tinderkultur» blitt kritisert for et utseendefokus som fører til komplekser blant unge (e.g 

Anonym, 2015), for å skape «Tinder-avhengighet» (e.g. Aas & Røed, 2015; Stephens, 2015), 

og for å være årsaken til et økende antall date-voldtekter (Matre, Quist & Braaten, 2016). Det 

kortspill-lignende og bildefokuserte brukergrensesnittet brukes til å forklare mangelen på 

respekt og empati - trekk som hevdes å dominere kulturen blant dagens datere.  

En av de tidligste, og mest omtalte, kritiske artiklene skrevet om Tinder, med den 

passende tittelen «Tinder and the Dawn of the Dating-Apocalypse», ble publisert i Vanity 

Fair (Sales, 2015). Med utgangspunkt i intervjuer med college-studenter og karrieremenn og -

kvinner i amerikanske metropoler, rapporterte forfatteren at dagens unge var lei den sex-

fikserte og overfladiske kurtisekulturen, som hovedsakelig skyldtes populariseringen av 

dating-apper. Sales beskriver unge mennesker, da spesielt kvinner, som lengter etter «god 

gammeldags romanse» og trygge, stabile relasjoner, men står fast i valget mellom å kaste seg 

ut i en kynisk verden av «swiping», «matching» og «ghosting», eller forbli ensomme single. 

Samtidig finnes det, i det minste i Sales sitt intervjumateriale, en gruppe som nyter godt av de 

nyvunne mulighetene: rovlystene og samvittighetsløse unge menn (Sales, 2015). 

Utover å ha fått en god del oppmerksomhet i pressen, gjennom kronikker, 

nyhetsartikler og intervjuer med applikasjonens opphavsmenn (Stampler, 2014; Storr, 2016; 

Bilton, 2014; Grigoriadis, 2014) har Tinder fått sin plass i den bredere kultur og 

medieverden. Fortellinger om og fra Tinder har blitt dokumentert og narrativisert i en rekke 
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ulike medieformer, og det finnes både nasjonale og internasjonale eksempler. I 

fjernsynsform, finnes for eksempel fiksjonsserien «Yes, no, Maybe» (Dahl, 2016-) eller 

episoden «Love me Tinder» i Netflixdokmentarserien «Hot Girls Wanted» (Jones, Gradus & 

Bauer, 2017). I bokform finnes norske «Snakkes til uka» (Lauritzen, 2017), eller komiker 

Aziz Ansaris «Modern Romance» som berører temaet (Ansari & Klineberg, 2015). I 

podcastformat finnes «Bye Felipe» (Tweeten, 2016-), og episode 22 og 30 av 

«Kjærlighetspodden (Sagen & Gran, 2015-) 

Fortellingene om Tinder, skjønt formidlet via ulike medieuttrykk, følger ofte en 

lignende plotmessig struktur. Beretningene starter gjerne med en protagonist som entusiastisk 

kaster seg over den «nye måten» å date på, og lar seg rive med av lettvintheten og 

selvtillitssmøringen app-dating innebærer. Ettersom fortellingen forløper konfronteres 

protagonisten med en desillusjonerende opplevelse, og innser at deres tanker og adferd 

ovenfor andre har blitt distansert og hensynsløs, og/eller at de «ekte» og «gode» relasjonene 

har blitt bortprioritert til fordel for tvangsmessig «Tindring», og flyktige, overfladiske møter. 

Moralen i disse historiene later til å være at tradisjonelle måter å møte partnere på er mer 

autentiske, og dermed bedre, enn å møte dem i en app. Et særdeles talende eksempel på 

denne typen plot-line, er den nevnte dokumentaren «Love me Tinder» (Jones, Gradus & 

Bauer, 2017). Den forteller historien om en ung mann som nærmest har perfeksjonert kunsten 

å benytte Tinder, og andre dating-apper, for rask og enkel seksuell tilfredstillelse. Ved å lure 

naive, kjærlighetslystne kvinner til å tro at hans intensjon er å etablere en seriøs relasjon, får 

han dem, ved hjelp av applikasjonene, til sengs. Når han senere i dokumentaren blir 

konfrontert med en av disse kvinnenes skuffelse og sorg som en konsekvens av hans egne 

handlinger, innser han at kvinnene han møter på Tinder også er «virkelige» mennesker, med 

«virkelige» følelser, og at de bør behandles deretter. Den én gang notoriske skjørtejegeren er 

nå forløst fra sine synder og erklærer høylytt at det var dating-appene som foranlediget hans 

handlinger (Jones, Gradus & Bauer, 2017, 37:40). Felles for de fleste av disse fortellingene er 

en underliggende antagelse om at forbrukermentalitet og kynisme, gjennom Tinder, har trådt 

inn i romantikken og intimitetens verden, og at denne utviklingen er usunn og umoralsk. Ved 

at mediert partnersøken implisitt defineres som usunt og umoralsk, delegeres det «sunne», 

«sanne» og «gode» til et forestilt tidligere status quo. «Love at first sight» blir per definisjon 

overordnet «love at first swipe».  

 Funksjonalitet og brukergrensesnitt 
Tinder er en såkalt «location-based real-time dating-app», en «geososial dating-app» på 

norsk. Dette innebærer at applikasjonen benytter geografisk informasjon (GPS) fra 
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mobiltelefonen for å lokalisere potensielle partnere innenfor en valgt radius. Således 

interagerer applikasjonen inngående og kontinuerlig med mobilbærerens bevegelser. Dette 

skiller seg fra tidligere former for internettdating, som var browserbasert, fant sted via en 

datamaskin stasjonert i hjemmet, og hvor man gjerne over tid utviklet relasjoner utelukkende 

over internett, for senere å forsøke å «konvertere» relasjonen til en fysisk setting. Geososiale 

dating-apper utgjør på sin side, i mindre grad, et avgrenset digitalt rom, men plasserer et lag 

av sosial og geografisk informasjon «oppå» den fysiske realiteten (Blackwell, Birnholtz & 

Abbot, 2015). Dating-apper er intrikat forbundet med den sosiale og fysiske konteksten de 

benyttes innenfor, på en ny og annerledes måte enn tidligere former for nettdating 

(Blackwell, Birnholtz & Abbot, 2015; Silva & Frith, 2012, s. 1-21).  

Når man oppretter en Tinderprofil må man innledningsvis gjøre tre valg for å avgrense 

søket: man må velge en geografisk radius (mellom 1km og 160 km), et aldersspenn (18- 

55+), og om man ønsker å møte menn, kvinner, eller både óg 3 (Se vedlegg 6 for 

illustrasjoner av brukergrensesnitt). For å etablere en profil, kreves det at man oppgir en 

Facebookprofil, eller et telefonnummer 4. Kobles Tinder til Facebookprofilen importeres 

demografisk informasjon som alder, arbeidsplass, studiested osv. automatisk. Ellers må disse 

oppgis manuelt. Brukere kan så velge opp til seks bilder5, samt rekkefølgen bildene 

presenteres i, og fylle tekstfeltet med opp til 500 ord for å beskrive seg selv6. I tillegg kan 

man koble profilen opp mot sin Instagram- eller Spotifykonto, og dermed dele bilder og 

musikksmak med andre brukere. Basert på oppgitte preferanser presenteres man så for en og 

en bruker, ved det første bilde i deres bildegalleri, samt alder og navn. Herfra kan man velge 

å sveipe til venstre, og avvise personen, eller til høyre og akseptere personen. Alternativt kan 

man benytte «like-knappen» (<3) og «mislike-knappen» (X). Ønsker man mer informasjon 

kan man også klikke seg inn på profilen for å lese profilteksten og se nærmere på bildene, før 

man tar en beslutning. Dersom to brukere liker hverandres profiler resulterer det i en «match» 

og de kan starte en samtale i applikasjonens «chat-funksjon». Det er altså kun når to brukere, 

gjensidig, har likt hverandres profiler at det åpnes for ytterligere kommunikasjon, og brukere 

behøver derfor aldri å konfronteres med brukere de selv har forkastet, eller brukere som har 

                                            
3 Tinder har introdusert flere valgmuligheter i kjønnskategorien i utvalgte land siden 2017, men har foreløpig 
ikke introdusert det i den norske versjonen av applikasjonen. (Tinder, 2016a) 
4 Angivelig for å verifisere autentisiteten til personen bak Tinderprofilen (Duguay, 2017, s. 356-357). Dette 
underbygger for øvrig Bayms argument om at Facebook-kontoer har inntatt funksjonen som «pass» i den 
virtuelle verden (Baym, 2011).  
5  Etter at intervjuene ble utført har Tinder også eksperimentert med muligheten for å legge til korte 
videosnutter i bildegalleriet, og å utvide det maksimale antallet bilder fra 6 til 9 (Tinder, 2018b) 
6 Tidligere kunne man kun benytte bilder som allerede eksisterte i Facebook-profilen som var koblet til Tinder. 
Denne restriksjonen er nå opphevet, og man kan velge bilder fritt fra fotogalleriet på telefonen (Duguay, 2017, 
s. 359)  
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forkastet dem. I tillegg til funksjonene beskrevet over, som er tilgjengelig gratis for alle 

brukere over 18 år, kan man oppgradere til Tinders betalingstjenester Tinder Plus og Tinder 

Gold, som åpner for ytterligere funksjoner og friere tøyler. Ved kjøp av en av 

betalingsversjonene er det blant annet mulig å «angre» en «feil-swipe». Inkludert i 

abonnementene får man også en såkalt «boost» hver måned, som innebærer at profilen som 

«boostes» vil plasseres «lengst frem i køen» hos brukere innenfor en gitt radius i en halv time 

(Tinder, 2016b). Tinder Gold-brukere, som nyter av Tinders «premium experience», har også 

tilgang til en tjeneste som tillater dem innsyn i hvem som har sveipet til høyre og likt dem, 

før de selv tar et valg (Tinder, 2017b; Tinder, 2018c). Ettersom betalingsversjonene er 

mindre utbredt både hos mine informanter og hos Tinderbrukere generelt vil fokuset i denne 

studien ligge på den betalinsgsfrie «basic»-versjonen.   

 Problemstillinger, forskningsspørsmål og oppgavens 
struktur 
Inntrykksdannende prosesser er grunnleggende for all sosial samhandling. Ettersom 

konteksten for samhandling legger premisser for hvordan inntrykksprosessene utarter seg, 

synes det vesentlig å undersøke hvordan slike prosesser utarter seg på Tinder. Ved å 

undersøke brukernes opplevelser av inntrykksdannelse i applikasjonen er det mulig å peke på 

hvilke premisser Tinder legger for samhandling, og hvordan disse premissene begrenser og 

muliggjør visse former for samhandling - til forskjell fra og i likhet med andre sosiale 

arenaer. I min første problemstilling ønsker jeg konkret å undersøke: Hvordan fungerer 

Tinder som arena for inntrykksformidling og inntrykksdannelse? Jeg belyser denne 

problemstillingen gjennom følgende tre forskningsspørsmål: 

• Hvordan iscenesetter Tinderbrukere seg gjennom sine profiler? 

• Hvordan fortolker og evaluerer Tinderbrukere andres iscenesettelser via profiler? 

• Hvordan samvirker Tinder, som sosioteknisk kontekst, med brukernes iscenesettelse og 

samhandling? 

I min andre problemstilling adresserer jeg min studie i kontekst av fremtredende og populære 

forestillinger om hvordan Tinder påvirker brukere spesielt, og samfunn og kultur generelt: I 

hvilken grad utfordrer Tinder og Tinder-praksiser tradisjonelle forståelser av relasjoner og 

intimitet? Jeg belyser denne problemstillingen først gjennom å se på hvordan funnene fra min 

studie står i forhold til typiske mediefortellinger om Tinder: 
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• Samsvarer Tinderbrukeres opplevelser med pressen og populærkulturens fortellinger om 

Tinder og Tinderbruk? 

 

Dernest plasserer jeg Tinder som fenomen i kontekst av toneangivende sosiologiske teorier 

om det senmoderne samfunnet: 

 

• Samsvarer Tinderbrukeres opplevelser med prominente teorier om endringer i 

relasjonsutvikling og intimitetsforståelser i moderne tid? 

 

Oppgaven er strukturert som følger: i kapittel 2 redegjøres det for tidligere forskning på 

Tinder og relaterte temaer. I kapittel 3 drøftes teoriene som senere benyttes for å belyse 

undersøkelsens funn. I kapittel 4 diskuteres metodene som er benyttet, etiske 

problemstillinger og overførbarhetsspørsmålet. I kapittel 5 vil studiens funn legges frem og 

analyseres i detalj. I det sjette og siste kapitelet, vil hovedfunnene behandles i lys av teori og 

tidligere forskning. Til slutt presenteres en oppsummering, konkluderende bemerkninger og 

forslag til videre forskning på området.  
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2 Tidligere forskning 

Nettdating har, siden begynnelsen, vekket stor interesse hos samfunns- og medieforskere. 

Tradisjonell nettdating, altså via datamaskin- og browserbaserte nettsider, har blitt utforsket 

ved hjelp av ulike metoder, diskutert i lys av adskillige teorier, og produsert et mangefasettert 

og bredspektret forskningsfelt. Studier av Grindr, en applikasjon som fasiliterer møter 

mellom homofile menn, representerer noe av den tidligste forskningen på geososial app-

dating. Selv om applikasjonen i større grad enn Tinder er nisjebasert og mer eksplisitt 

seksuelt innrettet, har disse innledende studiene gitt verdifulle innsikter om geososiale 

applikasjoner i en seksuell/romantisk kontekst. For eksempel var Grindr-studiene tidlig ute 

med å poengtere hvordan applikasjonen fungerer som et digitalt «lag», over den fysiske 

virkeligheten, snarere enn en avskåret og uavhengig sfære (Blackwell, Birnholtz & Abbot, 

2015; Van De Wiele & Tong, 2014; Birnholts, Fitzpatrick, Handel & Brubaker, 2014). 

Grindr-forskningen vil ikke bli gjennomgått i større detalj, ettersom de fleste overførbare 

elementene herfra senere også har blitt belyst i forskning på Tinder. 

Det følgende kapitelet er strukturert som slik: først presenteres en kort sammenfatning 

av sentrale retninger innen undersøkelser av tradisjonell nettdating, eksemplifisert ved studier 

som har vært betydningsfulle for feltet og/eller har informert eller inspirert denne studien. 

Deretter beskrives den fortsatt sparsommelige forskningen på Tinder, organisert i tre 

hovedkategorier; bruksmønstre og motivasjon, destruktiv bruk og effekter, samt 

selvpresentasjon, kulturanalyse og sosiotekniske perspektiver.  

 Tradisjonell online dating 
Som nevnt er tradisjonell nettdating et relativt bredt felt, med bidrag fra mange ulike 

fagtradisjoner, som sosiologi, psykologi, samt teknologi- og informatikkstudier. De 

overordnende strømningene, og konkrete artiklene som legges frem her, representerer ikke 

hele feltet, men gir et kjapt innblikk i noen av de dominerende interesseområdene. Et 

hovedfokus innen forskning på nettdating har vært forskjeller og likheter mellom 

relasjonsdannelse ansikt-til-ansikt og relasjonsdannelse i datamedierte miljøer, samt hvilke 

konsekvenser særtrekk ved nettdating har for partnerrelasjoner, og samfunnsutviklingen 

generelt (e.g. Masden & Edwards; Wu & Chiou, 2009; Hardey, 2002; Hardey, 2004; Whitty 

& Gavin, 2001; Hardey, 2008). En særlig prominent studie innenfor denne kategorien er 

Finkel, Eastwick, Karney, Reis & Sprecher (2012) sin gjennomgang av nettdatingens 

egenskaper fra et psykologisk perspektiv. I artikkelen er forfatterne kritiske til effekten av 
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«matching algoritmer», og argumenterer for at, tross bedret tilgang til et bredt utvalg av 

potensielle partnere og nye måter å kommunisere på, bidrar dating-sider (til forskjell fra hva 

som proklameres av sidene selv), ikke nødvendigvis til positive relasjonelle resultater. 

Datingsidene reduserer tredimensjonale mennesker til todimensjonale presentasjoner - det vil 

si forenklede fremvisninger som ikke evner å formidle avgjørende aspekter for vurderingen 

av kompatibilitet. Forfatterne hevder videre at det store antallet personer som gjøres 

tilgjengelig gjennom datingsider kan fremkalle en takserende og dømmende innstilling hos 

brukere, som legger til rette for objektivering av potensielle partnere, og som kan svekke 

brukernes vilje til å forplikte seg til en enkelt person. Lignende påstander om potensiale for 

tingliggjøring fremmes av Heino, Ellison og Gibbs (2010), som benytter metaforbruk som en 

inngang til å forstå hvordan nettdating rammes inn og fortolkes av brukerne. Heino et al. 

konkluderer blant annet med at markedsmetaforer både gjennomsyrer brukernes beskrivelser 

og strukturer nettsidene selv. Deretter antyder de at datingsidene skaper en sammensmeltning 

av markedslogikk og relasjonssøken, som legger til rette for «relationshopping». En aktivitet 

og mentalitet som i siste instans forringer våre relasjoner til hverandre og til oss selv. 

Et annet fokusområde innen studier av nettdating har vært selvpresentasjon, 

identitetsformmidling og inntrykksdannelse (e.g. Whitty, 2008; Gibbs, Ellison & Heino, 

2006; Yurchisin, Watchravesringkan & McCabe, 2005; Zytko, Grandhi, & Jones, 2014). En 

hyppig sitert studie her er Ellison, Heino og Gibbs (2006), som viser at nettdatere benytter 

den særlige kontrollen over selvpresentasjon, som er iboende i mediet, til å fremheve sine 

positive egenskaper og skape idealiserte fremstillinger. Samtidig begrenser muligheten for 

senere fysiske møter nettdateres villighet til å «pynte» for mye på sine presentasjoner, i frykt 

for å skape urealistiske forventninger. Brukere må kontinuerlig prioritere og balansere 

mellom hensynet til å, på den siden fremstå som attraktiv, og på den andre, å være ærlig. 

Disse innsiktene har vært viktige, ikke bare for å forstå hvilke grunnmotivasjoner som styrer 

selvpresentasjon blant nettdatere, men også i å belyse hvordan «ærlighet» konseptualiseres i 

en nettdating-kontekst.  

Ærlighet i selvpresentasjon, samt relaterte emner, som misrepresentasjon og 

verifisering, har vært blant de største interessefeltene i forskningen på tradisjonell nettdating 

– et tema som interessant nok glimrer med sitt fravær i studier av geososiale dating-apper 

(e.g. Gibbs, Ellison & Lai, 2011; Toma & Hancock, 2010; Toma & Hancock, 2012; 

Guadagno, Okdie & Kruse, 2012;  Hancock, Toma & Ellison, 2007; Toma, Hancock, Ellison, 

2008). Et godt eksempel på studier av ærlighet og selvpresentasjon finner man i Ellison, 

Hancock og Toma (2011). Basert på kvalitative data, hevder forfatterne at nettdatere ikke 

forventer at dating-profiler skal være nøyaktige gjengivelser av faktiske personer. Derimot 
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anser nettdatere profilene som konstruerte fortellinger – fortellinger som både begrenses av 

de sosiale og tekniske rammene for nettmediert kommunikasjon, og av det faktum at 

profilinnehaverne, som mennesker flest, ikke har fullstendig innsikt i hvordan de selv 

fremstår. På bakgrunn av dette argumenterer Ellison et al. (2011) for at profilene fungerer 

som et slags løfte, snarere enn som en antatt «kopi» av profilinnehaveren, og fremhever 

særlig tre aspekter ved løfter: de kan være uuttalte, de er per definisjon fremtidsorienterte, og 

fordi alle aspekter av fremtiden umulig kan forutses, er løfter typisk ufullstendige, og dermed 

tvetydige. Mer konkret er profilen en lovnad til et forestilt publikum om at personen man 

eventuelt vil møte ansikt-til-ansikt ikke vil være fundamentalt forskjellig fra personen som 

representeres i profilen. Hva som utgjør fundamentale forskjeller vil variere fra kontekst til 

kontekst. For nettdating, hvor fremtidig relasjonsutvikling i ansikt-til-ansiktskontekster ofte 

er målet, vil fysiske attributter være viktigere for forståelsen av ærlighet, enn i for eksempel 

en diskusjonsgruppe. Dertil har profilen, som løfter flest, en moralsk dimensjon, og hvis 

avstanden mellom presentasjon og person blir for stor, oppleves det som løftebrudd, og anses 

som uakseptabelt.  

 Tinderforskning 
Forskningslitteraturen som dreier seg om Tinder spesifikt kan grovt sett deles inn i tre 

overordnede kategorier: 1. Bruk og motivasjon, 2. Destruktiv bruk og effekter og 3. 

Selvpresentasjon, kritisk kulturanalyse og sosiotekniske perspektiver. Litteraturen som 

presenteres er valgt ut på bakgrunn av relevans for den gjeldende studien, direkte ved å 

berøre beslektet tematikk, eller indirekte ved å bidra til kontekstualisering. Andre emner som 

har blitt undersøkt i sammenheng med Tinder, som personvern (Ranzini & Lutz, 2017; 

Carman & Choo, 2016; Stenson Balcells & Chen, 2015; Farnden, Martini & Choo, 2015; 

Cobb & Kohno, 2017) eller manifestasjon av såkalt «toxic masculinity» i dating-apper (Hess 

& Flores, 2018), vil ikke utredes her. Formålet med gjennomgangen er først og fremst å 

oppsummere og syntetisere sentrale interesseområder og funn, samt posisjonere den 

inneværende undersøkelsen i forskningsfeltet.  

2.2.1 Bruksmønstre og motivasjoner  
Den første, og største av kategoriene, bruks-og motivasjonsforskningen, har forsøkt å 

kartlegge hva som gjør at folk søker til Tinder, hva som holder dem der når applikasjonen 

først er lastet ned, og hvilke bruksområder som dominerer. Disse studiene baserer seg 

hovedsakelig på kvantitative survey-data, og er primært deskriptive i form (e.g. LeFebvre, 

2017; Sumter, Vandenbosch & Ligtenberg, 2017; Timmermans & De Caluwé, 2017a; Tyson, 
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Haddadi & Seto, 2016; Sevi, Aral & Eskenazi, 2017; Timmermans & De Caluwé, 2017b; 

Timmermans & Courtois, 2018; Zang & Yasseri, udatert). Med tanke på at dating-

applikasjoner fortsatt er et relativt ferskt forskningsfelt, er dette kanskje ikke særlig 

overraskende, ettersom en innledende oversikt over «hva og hvilke» gjerne kreves for videre 

å kunne undersøke «hvordan og hvorfor».  

Til forskjell fra hva som fremheves i det offentlige ordskiftet, indikerer bruks- og 

motivasjonsforskningen at sex kun er én av flere ulike motivasjoner for å benytte Tinder. 

Andre fremtredende motiver inkluderer blant annet flørting og dating, underholdning, 

selvbekreftelse, «trendyhet», reise og faste partnerforhold (Lutz & Ranzini, 2017; Ward 

2017; Sumter, Vandenbosch & Ligtenberg, 2017; Timmermans & De Caluwé, 2017a; 

Timmermans & De Caluwé, 2017b). Timmermans & Courtois (2018) avdekket i sin studie at 

en tredjedel av Tinderfasiliterte møter fører til sex, mens en fjerdedel fører til faste 

partnerforhold. Forfatterne argumenterer for at også «seksuelle møter» trolig kan lede til 

partnerforhold i en tid hvor «hook-ups» har erstattet tradisjonell dating som modus operandi 

for relasjonsdannelse. Sumter, Vandenbosch og Ligtenberg (2017) påpeker, på sin side, at 

«kjærlighet» later til å stå sterkere som motivasjon blant deres respondenter, enn «tilfeldig 

sex». Den samme studien illustrerer dessuten at motivasjon varierer i henhold til alder og 

kjønn, hvorav for eksempel motivasjoner som «spenning» og «tilfeldig sex», er vanligere 

blant menn enn kvinner. Støtte til motivasjonsmessige kjønnsforskjeller er også å finne i 

andre studier (e.g Lutz & Ranzini, 2017). Dertil viser undersøkelser av adferd og 

handlingsstrategier på Tinder at også interaksjon er distribuert langs en kjønnet dimensjon. I 

følge Zhang and Yasseri initierer menn 79% av alle interaksjoner, og sender 56 % av alle 

meldinger i chatfunksjonen (ikke datert), og Tyson, Seto & Haddadi (2016) fant i sin 

undersøkelse at menn er betraktelig mer aktive enn kvinner hva angår å like andres profiler. 

Til gjengjeld er kvinner, når de først har «matchet», mer tilbøyelige til å starte samtaler via 

chat (s. 4).  

Utover variasjon i sammenheng med demografiske faktorer, finner Ward (2017, 1649-

1651) at motivasjonene hos den enkelte bruker endres over tid, mens Timmermans og De 

Caluwé (2017b) demonstrerer en sammenheng mellom individuelle motivasjoner og 

personlighetstrekk. Sistnevnte forfattere viser dessuten i en annen studie (Timmermans & De 

Caluwé, 2017a, s. 348) at «seksuelle erfaringer», som primærmotivasjon, er assosiert med 

kyssing, samleie og seksuelle relasjoner med andre Tinderbrukere (til forskjell fra andre 

motivasjoner). I følge forfatterne antyder dette at det er motivasjonen bak Tinderbruk, ikke 

Tinderbruk per se, som er ansvarlig for «seksuelle utfall», til forskjell fra hva ofte har blitt 

antatt, spesielt i mediefremstillinger (e.g. Sales).  
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«Underholdning» og «tidsfordriv» identifiseres både av Timmermans and De Caluwé 

(2017a) og Ward (2017) som vesentlige motivasjoner for å laste ned og delta i applikasjonen. 

Disse observasjonene bekreftes av Tyson et.al. (2016, s. 3), som viser at tidspunktene med 

høyest brukertrafikk for Tinder i London er klokken 9 om morgenen og klokken 18 om 

kvelden, hvilket korresponderer med lokale rush-tider, hvor folk er på vei til og fra jobb (og 

dermed er i behov for aktiviteter å fordrive tiden med).     

2.2.2 Destruktiv bruk og effekter  
Den andre, og nest største kategorien har fokusert på problematisk bruk av Tinder og/eller 

negative konsekvenser av Tinderbruk. Denne kategorien innbefatter et bredere utvalg av 

metoder og fagfelt, blant annet teologi (Graham, 2017), og inntar i større grad et normativt-

kritisk standpunkt. Således kan «destruktiv bruk og effekter»-litteraturen sies å samsvare mer 

med mediediskursen rundt Tinder, enn hva bruks-og motivasjonsforskningen gjør. I sin 

populærvitenskapelige artikkel rapporterer for eksempel Bhattacharya (2015) om 

korrelasjoner mellom økt bruk av geososiale dating-apper og en økning i seksuelt overførbare 

infeksjoner. Dette finner støtte i en forskningsartikkel med tittelen «Correlates of Tinder Use 

and Risky Sexual Behaviours in Young Adults» (Shapiro, Tatar, Sutton, Fisher, Naz, Perez & 

Rosberger, 2017), som peker på en klar sammenheng mellom «seksuell promiskuitet» og 

bruk av Tinder, men fravær av sammenheng mellom Tinderbruk og kondombruk. Strubel og 

Petrie (2017) finner at Tinderbruk henger sammen med forhøyede nivåer av 

kroppsovervåkning, sosial sammenligning og lavere selvtillit. Lopes og Vogel (2017) 

avdekker misogyni og kjønnsstereotypifisering i sin undersøkelse av kvinners opplevelser på 

Tinder. Dertil har en «Problematic Tinder Use Scale» blitt utviklet for å belyse spørsmålet 

om «Tinder-avhengighet» (Orosz, Toth-Kiraly, Bothe, Melher, 2015). Forfatterne utdyper 

ikke i hvilken grad, eller for hvor mange, Tinderbruk kan tenkes å være problematisk, men 

tar utgangpunkt i at Tinder kan være avhengighetsskapende, på lik linje med andre typer 

«internett-avhengigheter». Målestandarden som skal kunne indikere problematisk Tinderbruk 

består av 6 måle-enheter: 1. Fremtredenhet (Tinder dominerer tanke og adferd), 2. 

Humørpåvirkning (Tinderbruk påvirker humør), 3.Toleranse (økende Tinderbruk er påkrevd 

for å tilfredsstille behov) 4. Abstinenser (det oppstår ubehagsfølelser når Tinderbruk 

opphører), 4. Konflikt (inderbruk kompromitterer sosiale relasjoner og aktiviteter), og 6. 

Tilbakefall (tendens til å falle tilbake i tidligere bruksmønstre som følge av abstinens). 

2.2.3 Selvpresentasjon, kritisk kulturanalyse og sosiotekniske perspektiver 
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Den tredje, og hittil minste kategorien, preges av et kulturanalytisk perspektiv på Tinder; 

applikasjonens (potensielle) bruksmåter og brukerkultur, dens relasjon til identitetsarbeid og 

selvpresentasjon, og dens plass i en bredere samfunnsmessig kontekst (Hobbs, Owen, Gerber, 

2016; Duguay, 2017; David, Cambre, 2016; Ward, 2017). Flere av studiene er i større grad 

teoridrevne enn i de ovennevnte kategoriene, og alle inntar en mer reflekterende posisjon 

ovenfor egne og andres funn. Parallelt med at de kritiserer konkrete aspekter ved 

applikasjonen og verdiene den fremmer, balanseres diskusjonen ved å belyse dens positive 

potensialer, og sosiokulturelt produktive egenskaper. Dermed unngår de, i hovedsak, den 

fristende fallgruven det er å fordømme eller glorifisere applikasjonen, dens bruk og brukere, 

som helhet og under ett. Det er denne retningen innenfor Tinderforskning den inneværende 

studien forsøker å bidra til, og bygge videre på.  

Et eksempel på en slik studie er David og Cambre (2016), som er basert på nærlesning 

av applikasjonens brukergrensesnitt i kombinasjon med dybdeintervjuer. Forfatterne 

presenterer det de hevder er Tinders sosiale og ideologiske struktur, og viser hvordan 

applikasjonen gjennom sin funksjonalitet kanaliserer brukernes tanker og handlinger. Tinders 

fastlåste binære beslutningsmodell (like/ikke like) indikerer, i følge David og Cambre, en 

temporal kontekst som fordrer umiddelbarhet. Sammen med informasjonsfattige profiler, 

med tungt visuelt fokus, og en visshet om det store antallet profiler tilgjengelig, skapes en 

kobling mellom det uformelle og det hurtige. Applikasjonen forener spontanitet og hastighet 

med det uforpliktende og underholdende, og produserer det som døpes «Swipe logic». 

Oppsummert hevdes sveipe-logikken, som sosioteknisk rammeverk, å opprettholde en 

emosjonell avstand, ved å redusere brukerne til objekter som kan konsumeres. Med andre ord 

antas Tinder, i likhet med tradisjonell nettdating, å ha kommodifiserende effekter. Forfatterne 

understreker imidlertid at brukere kan motstå logikken og dets effekter gjennom å 

«forhandle» og «leke» med applikasjonens begrensninger og muligheter (2016, s. 9).  

Et annet eksempel er Hobbs, Owen og Gerbers (2017) undersøkelse av Tinderbrukeres 

holdninger til og erfaringer med applikasjonen, og mer spesifikt hvorvidt de opplever at 

applikasjonen endrer deres forhold til relasjoner og intimitet. Studien baserer seg på en 

innledende spørreundersøkelse, og utdypes og nyanseres ved hjelp av dybdeintervjuer. 

Forfatterne reflekterer over sine funn i sammenheng med prominente samfunnsteoretikeres 

perspektiver på relasjoner og intimitet i senmoderniteten, slik som Bauman (2003), Turkle 

(2011), Beck og Beck-Gernsheim (1995), og Giddens (1991), som alle, dog i forskjellig grad 

og på forskjellige måter, hevder at digital teknologi bidrar til å intensivere og fremskynde 

nedbrytningen av tradisjonelle relasjonsformer og - konstellasjoner. Hobbs et. al. 

argumenterer for at dominante fortellinger om «den tradisjonelle kjærlighetens død», at 
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monogame, langsiktige partnerforhold har blitt fordrevet av en tøylesløs sex-kultur, er 

overdreven og misvisende. De peker blant annet på at også Tinderbrukere søker nettopp 

langsiktige partnerskap, og at beskrivelse og fortolkning fortsatt foregår i lys av tradisjonelle 

idealer og forestillinger om romantisk kjærlighet. På tross av at deres informanter antyder 

enkelte negative aspekter ved Tinderbruk, som opplevelser av applikasjonen som overfladisk 

og kommodifiserende, konkluderer forfatterne med at teori, så vel som den offentlige 

diskursen, er i overkant pessimistisk, og at Tinder jevnt over oppleves som 

mulighetsskapende og givende. Applikasjoner som Tinder tilbyr samtidens single deltagelse i 

det de kaller «networked intimacy» - et nettverk av romantiske muligheter.  

Med unntak av et knippe studier, slik som David & Cambre (2016) eller Hobbes et.al, 

har Tinderforskningen ofte fokusert relativt isolert på motivasjoner, selvpresentasjon, eller 

enkeltfenomener som forekommer i applikasjonen. Utover ren kartlegging, har forskningen 

gjerne tatt sikte på å påvise problematiske aspekter for individene som benytter Tinder, uten 

detaljert innsikt i brukernes fortolkninger av egen bruk eller Tinder som kontekst. 

Undersøkelser av Tinder har dessuten vært tilbøyelige til å spekulere i uønskede 

aggregatkonsekvenser, som et kynisk og forbrukerorienter menneske- og relasjonssyn, nok en 

gang, uten å etterprøve dette, ved å inkludere brukernes egne oppfatninger, og hvorvidt de 

selv opplever at deres holdninger og grunnsyn har blitt negativt påvirket. Med dette menes 

ikke at brukeres opplevelser kun skal tas «at face value». Positive individuelle opplevelser er 

ikke synonymt med udelt positive eller produktive effekter, verken på individ- eller 

samfunnsnivå. Likevel er det, for en fullgod forståelse av Tinder som et kulturelt objekt, 

nødvendig å inkludere dybdekunnskap om brukernes opplevelser og tolkninger.  

Samtidig som det bør være en sentral målsetting å vurdere applikasjonen og dets 

potensielle konsekvenser med et våkent blikk, bør man være varsom med å ukritisk innta en 

fordømmende posisjon ovenfor kommersielle kulturprodukter og deres konsumenter. En 

sentral ambisjon for dette prosjektet er å ikke uforbeholdent innta et paternalistisk eller 

moraliserende perspektiv på Tinderbruk, eller å anta at applikasjonens brukere 

«hjernevaskes» av Tinders kommersielle logikk. Kritisk teori, som Horkheimer og Adornos 

analyse av kulturindustrien (Horkheimer & Adorno, 1944), har riktignok bidratt med 

verdifulle innsikter for samfunnsforskningen, men beskriver samtidig kulturkonsumenter uten 

kritisk evne eller handlingskraft. Som vi skal se er dette ikke tilfellet hos informantene i 

denne undersøkelsen, som både har et kritisk forhold til egen bruk, føringene applikasjonen 

legger, og eventuelle effekter.  

En av de viktigste innsiktene kulturstudietradisjonen (e.g Hall, 1980; Gripsrud, 2011, 

s. 69-72), har bidratt med, og som i avgjørende grad informerer denne studien, er at 
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kulturprodukter også «skapes» i møte med konsumentenes fortolkninger og forhandlinger. 

Kulturprodukter, inkludert teknologier, eksisterer ikke utenfor individene som benytter dem, 

eller kulturen de brukes innenfor. De er både et produkt av påvirkning og en 

påvirkningskraft. Shaw (2015) oppsummerer treffende avstanden mellom hvordan vi snakker 

om og tenker på teknologi i det daglige, og det komplekse påvirkningskretsløpet teknologier i 

virkeligheten er en del av: «Still we have all heard people speak anectodally of the way 

technology affects our culture, regardless of whether they are describing this as an inherently 

good or inherently bad thing. This kind of language positions technology outside of culture 

ignoring the way technologies exist and are developed within social structures, as Raymond 

Williams (2003[1972]) describes”.  

Aspekter ved Tinder og Tinderbruk som gjerne har blitt belyst separat, er i 

virkeligheten intrikat sammenhengene; motivasjoner påvirker selvpresentasjon som utspiller 

seg et sosioteknisk «rom», som befinner seg i, og dermed både påvirker og påvirkes av, den 

bredere samfunnsmessige konteksten. Ved å se Tinderbrukeres selvpresentasjonsprosesser i 

lys av rammene de foregår innenfor, og videre plassere dialogen mellom iscenesettelse og 

rammeverk i en større sosial sammenheng, tar denne studien sikte på å bidra til å utvide 

forståelsen av kretsløpet mellom individ, teknologi og kultur. Ved å forene separat fruktbare, 

men mangelfulle perspektiver, vil perspektivene kunne bøte på hverandres mangler, og 

forhåpentligvis resultere i et mer nyansert, og dermed robust perspektiv.  
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3 Teori og begreper 

I dette kapittelet klarlegges de overordnede teoriene som benyttes i, og skaper en kontekst for 

den aktuelle studien. Gjennomgangen er et forsøk på å skape en oversikt over teoriene som 

rammeverk, og de grunnleggende premissene de bygger på – det er altså den teoretiske 

«linsen» som beskrives, snarere enn hvert enkelt verktøy i den teoretiske «verktøykassa». 

Dette innebærer at flere enkeltbegreper og konsepter ikke beskrives her, men 

operasjonaliseres og avklares underveis når de benyttes i diskusjonen. Denne 

presentasjonsformen er dessuten en konsekvens av Grounded Theory-metodologien studien 

tar utgangspunkt i, hvor konkrete teoretiske konsepter er valgt ut på bakgrunn av sin 

forklarende verdi i forhold til datamateriale, ikke omvendt.  

Dette kapitelet er delt inn i tre deler. Først vil selvpresentasjonsperspektivet, og dets 

sentrale bidragsytere og nyere distinksjoner presenteres. Dette perspektivet vil benyttes for å 

belyse de identitetsmessige, relasjonelle og interaksjonelle aspektene ved Tinderbruk. 

Deretter beskrives «affordance»-begrepet og relaterte tekster, som belyser hvordan Tinder 

som sosioteknisk rammeverk muliggjør og begrenser brukernes handlingsrom. Til sist 

beskrives Baumans, Giddens’, Beck og Beck-Gernsheims’ perspektiver på relasjoners stand i 

samtiden, noe som bidrar til å plassere Tinder og Tinderbruk i en historisk og kulturell 

kontekst.  

 Selvpresentasjon 
Sosiologen Erving Goffman (1959) er kjent som opphavsmannen bak 

selvpresentasjonsperspektivet, og var den første som foretok systematiske studier av hvordan 

sosiale strukturer former og formes av iscenesettelse og sosiale samhandling (Leary, 1995, s. 

6). Motivasjonen bak Goffmans studier var ideen om at man ikke får i innsikt i vesentlige 

aspekter ved sosial adferd kun gjennom å analysere menneskers indre motiver (som har vært 

tradisjonen i for eksempel psykologi). For å oppnå innsikt i mekanismene som styrer sosial 

samhandling må man observere de ytre fremtredener som mennesker skaper for hverandre. 

Generelt forsøkte Goffman, ved å benytte termer lånt fra dramaturgien, å beskrive og forklare 

den symbolske interaksjonen som oppstår når mennesker kommer sammen; idet man befinner 

seg i andres nærvær er man «på scenen», og spiller bestemte roller, for bestemte publikum. 

Særlig var han opptatt av uttrykkene mennesker konstruerer for å gjøre bestemte inntrykk på 

andre – såkalte selvpresentasjoner. Begrepet selvpresentasjon betegner, kort oppsummert, 

adferd som tar sikte på å formidle et bestemt bilde av en selv og den sosiale situasjonen til 



 18 

andre, med mål om å påvirke dem til å respondere på ønskede måter. Med Goffmans egne 

ord: «Når en person kommer sammen med andre, vil han altså vanligvis handle målrettet for 

å gi andre det inntrykk det er i hans interesse å formidle» (1959, s. 13). Dette kan innebære 

både strategisk avsløring og tildekking av informasjon.  

 Selvpresentasjon, eller inntrykkskontroll som det vekselvis omtales som (Leary & 

Kowalski, 1990, s. 34), gjennomsyrer i Goffmans teori all sosial aktivitet, dog med 

varierende grad av bevissthet fra interaksjonsdeltagernes side. Selvpresentasjon anses ikke 

bare som grunnleggende for individets væren og selvforståelse, men også for at sosialt liv 

skal kunne forløpe relativt problemfritt. Det fyller med andre ord en regulerende funksjon. 

Goffman var særlig opptatt av de tilfellene der samhandling bryter sammen, og hvordan det 

håndteres av samhandlingspartene (Goffman, 1959; Leary, 1995, s. 7). Ettersom situasjoner 

og forventninger defineres gjennom selvpresentasjon, avgrenses det sosialt akseptable 

handlingsrommet, og kaos og forvirring forhindres. Effektiv sosial interaksjon krever at vi 

har kjennskap til våre interaksjonspartnere. Informasjon om alt fra det relativt konkrete, som 

sosioøkonomisk status, til mer abstrakte kvaliteter, som holdninger, troverdighet, eller 

kompetanse, kan være relevant for en «vellykket» samhandling. Slik informasjon er man ikke 

nødvendigvis i besittelse av, eller kan be om direkte. Uttrykkene som formidles gir en 

pekepinn på hvordan interaksjonspartneren oppfatter seg selv, og hvordan vedkommende 

forventer å behandles. Disse presentasjonene foregår via to typer tegn eller tegnprosesser. 

Tegn som gis; de uttrykkene en person intensjonelt forsøker å formidle, og tegn som avgis; 

uttrykk man i utgangspunktet ikke er seg bevisst, men som like fullt bidrar til 

helhetsinntrykket av personen, som kroppsspråk, toneleie, mimikk osv. (Goffman, 1959, 

sidetall?). Fordi det er i interaksjonspartenes interesse å stadfeste at selvpresentasjonene de 

handler utfra er sannferdige og realistiske, vil de forsøke å verifisere uttrykkene partneren har 

kontroll over, og aktivt forøker å formidle, ved hjelp av de mindre kontrollerbare uttrykkene 

(Goffman, 1959, 12-16).  

 Et sentralt poeng hos Goffman er dessuten at begge disse kommunikasjonsformene, 

som til sammen utgjør en fullstendig selvpresentasjon, utgjør en slags moralsk kontrakt. Vi 

forventes å være dem vi utgir oss for å være (Goffman, 1959, s. 206). Selv om det riktignok 

finnes tilfeller der personer både gir og tilsynelatende avgir tegn for å skape misledende 

fremstillinger, og kynisk kontrollere situasjonen for egen vinning, eksisterer det en relativt 

universell forventning om at man i «gentlemanly» interaksjon ikke bevisst vil forsøke å 

manipulere den andre, eller føre dem bak lyset. Det implisitte budskapet, idet man aksepterer, 

og dermed validerer, den andres selvpresentasjon er i følge Goffman: «Jeg bruker de inntrykk 

jeg har fått av deg som et middel for å holde meg orientert om deg og det du holder på med, 
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så du bør ikke føre meg på villspor» (Goffman, 1959, s. 206). Når vi, i det minste foreløpig, 

godtar og baserer oss på andres selvpresentasjoner som et utgangspunkt for handling, får 

inntrykkene form av påstander og løfter. Løfter, som ved brudd, vil kunne vekke forargelse, 

og møtes med represalier.  

 Blant dem som har bidratt til å videreutvikle og utdype Goffmans dramaturgiske 

innfallsvinkel til samhandling, er Mark Leary (1995). Leary har, fra et sosialpyskologisk 

utgangspunkt, forsøkt å konkretisere og operasjonalisere Goffmans mer deskriptive 

betraktninger (Leary & Kowalski, 1990, s. 35). Leary belyser konkrete motivasjoner og 

presentasjonstaktikker i større detalj, og ekspliserer sammenhengen mellom det private- og 

det offentlige selvet, slik det utspilles via selvpresentasjoner. Leary har således bidratt til å 

knytte Goffmans innsikter om symbolsk interaksjon til psykologiens kjerneområde, og 

beskrevet hvordan det indre selvet påvirker og påvirkes av ytre selvpresentasjonsprosesser 

(Leary & Kowalski, 1990). Goffman har tidvis blitt kritisert for å fremstille menneskets 

grunnholdning som i overkant kynisk, og for å beskrive sosialt liv som et taktisk spill hvor 

personer forsøker å manipulere og kontrollere hverandre. En slik oppfatningen har også fått 

gjennomslag i allmennheten, hvor selvpresentasjon ofte oppfattes som synonymt med 

taskenspill og forstillelse (Leary,1995, s.1-5). Denne kritikken er i følge Leary (1995)(og 

andre, se: Tjora, 2018; Aakvaag, 2010, s. 76), ufortjent og misvisende, ettersom Goffman 

ikke hevder at alt sosialt liv er skuespill, men derimot kan analyseres ved hjelp av skuespill-

metaforer. Leary, som Goffman, anser selvpresentasjon som en grunnstein i konstruksjonen 

av sosiale virkeligheter, og noe som kontinuerlig bedrives, men med varierende grad av 

«dramaturgisk bevissthet» hos interaksjonspartene, beroende på situasjonelle og individuelle 

faktorer. I enkelte situasjoner er vi mer motiverte for å bevisst presentere oss på spesifikke 

måter enn i andre situasjoner, og enkelte mennesker har personlighetstyper eller trekk som 

gjør dem mer bevisste på hvordan de fremstår for andre oftere.  

 I samarbeid med Kowalski, er et av Learys (1990), sentrale bidrag en modell som 

beskriver selvpresentasjon som bestående av ikke en, men to prosesser. Selvpresentasjon 

består i følge Leary og Kowalski and to enkeltstående prosesser, som opererer i henhold til 

ulike prinsipper, og påvirkes av ulike situasjonelle og disposisjonelle faktorer: 

inntrykksmotivasjon og inntrykkskonstruksjon. Disse er nært forbundet med hverandre, og 

fremstår på det observerbare planet som én enkelt prosess. For analytiske og teoretiske 

formål må de imidlertid beskrives og forstås som separate. Idet man befinner seg i nærheten 

av andre, overvåker man kontinuerlig hvordan de reagerer på ens fremtoning, og justerer 

egen adferd deretter. Dette betyr ikke at man alltid gjør det bevisst, eller bruker store 

kognitive ressurser på å skape et spesifikt inntrykk – man forsøker simpelthen å vedlikeholde 
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en offentlige persona. Derimot blir man, under visse omstendigheter, motivert til å aktivt 

forsøke å skape et bestemt inntrykk hos andre. Det er dette som refereres til som 

inntrykksmotivasjon (Leary, 1995, s. 53). Når man først er motivert til å forme andres 

inntrykk av en selv, må man velge hvilke inntrykk man ønsker å skape, og hvordan man skal 

gå frem for å skape det. Denne prosessen betegnes som inntrykkskonstruksjon. Til sammen 

utgjør de to prosessene selvpresentasjon i sin helhet. 

 Selvpresentasjonsperspektivet har vært hyppig benyttet både i internettforskning 

generelt, og i analyser av sosiale medier spesielt (e.g Haferkamp, Eimler,  Papadakis & 

Kruck, 2012; Chua & Chang, 2016; Shoenenbeck, Ellison, Blackwell, Bayer & Falk, 2016; 

Marwick, 2005; Krämer & Winter, 2008). Ettersom det å formidle (ønskede) inntrykk av 

«hvem man er» A. er avgjørende for det å finne en partner, og B. gjerne er en forutsetning 

ved bruk av digitale dating-tjenester (ved at man er pålagt å opprette en profil for å kunne 

kontakte og interagere med andre brukere), har selvpresentasjon vært et nyttig teoretisk 

verktøy i studier av nettdating. Selvpresentasjonsbegrepet, som illustrert i kapittelet om 

tidligere forskning, har blant annet vært viktig for å forstå hvordan nettdatere skaper og 

formidler bilder av seg selv, danner seg bilder av andre, og hvordan disse prosessene sammen 

danner sosiale betingelser for videre samhandling. Selvpresentasjon som teoretisk linse kan, 

likeledes, bidra til å belyse de identitetsmessige og interaksjonelle aspektene ved både 

profilkonstruksjon og profilvurdering på Tinder. Begrepet har da også tidligere blitt benyttet 

for å beskrive Tinderbruk. Likevel har få studier (for et unntak se Ward, 2017) hittil gått inn i 

detaljene av hva som motiverer selvpresentasjonene, hvordan de bygges og vurderes, hvordan 

disse prosessene påvirkes av rammeverket det forgår innenfor, og brukernes egne forståelser 

av dette rammeverket. Riktignok har enkeltaspekter, som for eksempel motivasjoner, 

selvpresentasjon, eller Tinder som teknologisk rammeverk, blitt diskutert separat. Som 

Goffman, og senere Leary m.fl. har vist, er selvpresentasjonsprosesser intimt forbundet både 

med individuelle, psykologiske faktorer (som motivasjon) og situasjonelle faktorer (som 

Tinder som sosioteknisk rammeverk). Fra et selvpresentasjonsperspektiv er det, for å oppnå 

en fullverdig forståelse av Tinderbruk, dermed nødvendig å se presentasjonene i 

sammenheng; både med motivasjonene bak, og med konteksten rundt.  

Selvpresentasjonsbegrepet ble opprinnelig benyttet for å analysere samhandling 

mellom mennesker som befinner seg i hverandres umiddelbare nærhet. Ettersom det i stadig 

større utstrekning har blitt benyttet for å beskrive digitalt mediert interaksjon, som på 

vesentlige vis skiller seg fra tradisjonell ansikt-til-ansikt interaksjon, har nye distinksjoner 

innenfor selvpresentasjonsteori blitt presentert, for å bedre tilpasse teorien til sitt nye 

bruksområde. Blant disse er for eksempel Rettbergs skille mellom presentasjon og re-



 21 

presentasjon (2017), og Hogans skille mellom utstilling og fremføring (2010). Disse skillene 

vil ikke benyttes direkte i analysen og diskusjonen, der selvpresentasjon, behandlet under ett, 

brukes for å beskrive informantenes aktiviteter. Like fullt utgjør distinksjonene et viktig 

teoretisk bakteppe for bedre å forstå digitalt mediert selvpresentasjon, som Tinder tross alt 

innebærer, selv om de er av mindre analytisk relevans for akkurat denne studiens formål. 

Rettbergs (2017) skille mellom presentasjoner og representasjoner kan, i sin enkleste form, 

forklares som at presentasjoner er en aktivitet, mens representasjoner er et objekt. Når man 

snakker om en representasjon, er det altså et tegn, eller en gruppe av tegn som, som opptrer 

på vegne av en ting eller en person. En presentasjon er på sin side noe en person gjør. Disse 

ulike forståelsene tilhører ulike fagtradisjoner og teorier, for eksempel har den semiotiske 

tradisjonen utviklet et begrepsapparat for å forstå representasjoner, mens det innenfor 

symbolsk interaksjonisme har vært fokus på handlingen å presentere. Et av Rettbergs poeng 

er imidlertid at man må ta høyde for forskjellene mellom selvpresentasjonsbegrepets 

opphavskontekst (ansikt-til-ansikt) og konteksten det forskes på (mediert interaksjon). Til 

forskjell fra i en ansikt-til-ansikt kontekst, hvor man nesten alltid studerer iscenesettelsen, 

studerer man i nettkontekster også ofte det iscenesatte. Studier av selvpresentasjon og 

selvrepresentasjon fordrer ulike metoder og teorier, og gir til dels kunnskap om ulike ting. 

Med andre ord, hvis man analysere for eksempel profiler i sosiale medier, er det ikke 

handlingen presentasjon som studeres, men et objekt som står i stedet for profilinnehaveren, 

en representasjon. Forstått i henhold til et slikt skille kan man si at denne studien drøfter 

Tinderbrukeres selvpresentasjon og deres reaksjoner på andres selvrepresentasjoner. 

Ettersom Tinderprofilene i seg selv ikke analyseres, er det likevel selvpresentasjon som er 

avgjørende i denne sammenheng. 

 Hogan (2010) er inne på en lignende tanke når han hevder at selvpresentasjon, slik det 

benyttes i nettforskning, må skille mellom fremføringer (performances) og utstillinger 

(exhibitions). Fremføringer kan forstås som synonymt med slik man har forstått 

selvpresentasjon i sin opprinnelige forstand, altså noe som finner sted i synkrone situasjoner. 

Utstillinger er på sin side asynkrone konstruksjoner bestående av objekter. Sosiale medier 

innebærer, i følge forfatteren, gjerne begge elementer. Lister med statusoppdateringer og 

bildesamlinger er eksempler på objekter som inngår i en persons utstilling, mens chat-

funksjoner faller innunder fremføringsbegrepet. Et treffende poeng i Hogans artikkel er at 

profilinnehaveren bør forstås som en kurator, snarere enn slik vedkommende metaforisk 

beskrives i tradisjonell selvpresentasjonsteori, som en skuespiller. Kuratoren velger ut og 

distribuerer digitale elementer i en utstilling, som med Rettbergs ord, representerer 

vedkommende. Heller ikke Hogans begrepspar har direkte innflytelse på denne studien, med 
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tanke på at det hovedsakelig er informantenes kuratering, samt vurderinger av andres 

kuraterte utstillinger, som er hovedfokus. Kuratormetaforen og dets implikasjoner i seg selv 

er dog av relevans, ettersom selvpresentasjon på Tinder, via profilkonstruksjon med utvalg og 

fordeling av ulike profilelementer, skiller seg fra selvpresentasjonshandlinger i ansikt-til-

ansikt-situasjoner. Hogan selv påpeker også at skillet mellom utstilling og fremføring er av 

en ontologisk snarere enn en emisk/fenomenologisk karakter. Med andre ord er oppdelingen 

et teoretisk verktøy, og ikke en beskrivelse av selve selvpresentasjonsopplevelsen.  

Fordi selvpresentasjon er et kontekstsensitivt begrep, som tar høyde for at situasjoner 

virker inn på presentasjoner, er det dessuten særs forenelig med tanken om «affordance». Et 

konsept som belyser nettopp samspillet mellom Tinderbruker og Tinder som sosioteknisk 

kontekst. 

 Affordance 
 «Affordance»7 er et begrep som har blitt benyttet innenfor medie- og teknologistudier for å 

belyse måten et gitt medium både muliggjør og begrenser tanker og handlinger hos brukere. 

Termen «affordance» tilskrives Gibson (1986), som fra et persepsjons-psykologisk ståsted, 

hevdet at mennesker, i likhet med dyr, orienterer seg i sitt miljø, og forholder seg til objekter 

i dette i miljøet på bakgrunn av miljøet og objektenes «affordances». I følge Gibson (1986, s. 

134) oppfatter personer først objekters handlingsmuligheter, ikke deres egenskaper per se. 

For eksempel, når en person ser en hule, oppfatter vedkommende først at den tilbyr tilflukt, 

fremfor at den består av stein – man oppfatter hulens «affordances» (Nagy & Neff, 2015, s. 

3). «Affordances» eksisterer forut for og uavhengig av individet, men aktualiseres i møte med 

individets persepsjon. En elv er «drikkbar» for noen dyr. Egenskapene som sammen gir elven 

dette potensiale eksisterer alltid, uansett, men «drikkbarheten» eksisterer bare i møtet mellom 

den som oppfatter elven som drikkbar og elven selv. Dermed blir et sentralt aspekt ved 

«affordances» at de er relative. De er avhengige av å bli oppfattet. Hvilke «affordances» som 

er aktuelle kan variere mellom individer, eller grupper av individer (Gibson, 1986, s. 128-

129). Konseptet «nisje» ble introdusert for å belyse nettopp dette, ved å referere til et sett 

med «affordances» som kun er relevante for en spesifikk type «oppfattere» (Nagy & Neff, 

2015, s.3). Dette betyr imidlertid ikke at «affordances» er subjektive forestillinger, fristilt fra 

objektive betingelser. De eksisterer allerede i et miljø eller objekt, men «venter» på å bli 

                                            
7 Ettersom «affordance» er en akademisk term konstruert av Gibson (1986), fra «afford», å 
tilby/muliggjøre/tillate, finnes det ingen umiddelbar ekvivalent i det norske språk. Alternative oversettelser i 
undervisningsmateriale fra norske utdanningsinstutusjoner, er blant annet «mulighetsstruktur», «tilbydelighet» 
og «handlingsmulighet». «Affordance» benyttes her i sin originale engelske form for størst mulig presisjon og 
klarhet, ettersom ingen av de norske oversettelsene synes å fullverdig tilsvare Gibsons begrep.  
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oppfattet, og aktualisert (Hutchby, 2001; Gibson, 1986; Nagy & Neff, 2015).  «Affordance» 

som begrep beskriver verken materielle betingelser eller sosiale oppfatninger i seg selv. Det 

peker hen mot hva som skjer i samspillet mellom disse, og tar således sikte på å overskride 

det klassiske skillet mellom sinn og substans.  

 I sin artikkel «Technologies, Texts and Affordances» argumenterer Hutchby (2001) 

for at studier av teknologi og sosialt liv innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, i for stor 

grad vektlegger det sosiale, på bekostning av det teknologiske. Han slår følgelig et slag for å 

tilbakeføre materialiteten til medie- og teknologistudier, via «affordance»-begrepet, og forene 

de to motpolene konstruktivisme og realisme. Hutchby kritiserer spesielt bruken av «tekst» 

som metafor for teknologi. Han påpeker at, til tross for at metaforen «tekst» belyser den 

sentrale rollen menneskelig handlekraft og fortolkningsevne spiller i å forme det som 

tilsynelatende kan fremstå som «naturlig» gitte kvaliteter ved et artefakt, er metaforen 

problematisk idet den kun vektlegger det tvetydige og interpretative. Metaforen fremstiller 

teknologier som redskaper uten iboende egenskaper, som kun defineres gjennom semantisk 

forhandling og overtalelse. Hutchby konstaterer at en teknologi aldri er en «tabula rasa» som 

en gitt bruker kan tilskrive en hvilken som helst betydning eller forme fritt til egen brukt. 

Selv om teknologi gjerne benyttes på ulike, og noen ganger uintenderte måter, og dermed 

later til å være åpen for fortolkning, legger en gitt teknologi alltid premisser for handling. 

Teknologier åpner riktignok for tolkning, men tilbyr kun et begrenset spekter av mulige 

tolkninger. For eksempel kan Tinder ha ulike bruksområder for ulike mennesker, eller for 

samme menneske på ulike tidspunkter. Applikasjonen kan for eksempel brukes til å «browse» 

profiler for underholdning, eller til å komme i kontakt med en potensiell date – to ganske 

forskjellige handlinger. Derimot kan den ikke benyttes som musikkavspiller, eller til å lese 

nyhetsartikler. På den andre siden kan svært forskjellige teknologier tilby den samme 

grunnleggende funksjonen. For eksempel kan både kommentarfeltet i en nettavis og Tinder 

benyttes for å bli kjent med nye mennesker. Mulige fortolkninger av hva et kommentarfelt er 

og bør brukes til, skiller seg likevel fra mulige fortolkninger av hva Tinder er og bør brukes 

til. Et betimelig spørsmål er dermed, hvorfor har det seg slik? Hutchbys svar er at ulike 

teknologier har ulike «affordances», og at disse avgrenser mulige «lesninger» av en gitt 

teknologi (Hutcby, 2001, s. 447-450). Et mer nyansert eksempel er hvordan Tinder krever at 

to brukere gjensidig skal «like» hverandre for å kunne samhandle. Det er ikke mulig å 

samtale, innenfor applikasjonens rammeverk, med mindre dette vilkåret er oppfylt. Dermed 

etableres et mulighetsrom som brukerne er nødt til å forholde seg til, uavhengig av hvordan 

de velger å fortolke og forholde seg til det. 
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Påstanden om at forskningen har kommet på feilspor i hvordan teknologiens materielle 

egenskaper belyses, eller snarere ikke belyses, finner gehør hos Nagy og Neff (2015). De 

hevder at vesentlige aspekter ved Gibsons originale «affordance»-begrep har blitt «lost in 

translation» i overføringen til medie- og teknologistudier. I engasjementet for å legge bak seg 

snevre teorier som stimulus-responsmodellen og dets slektninger, har det oppstått en 

overdreven redsel for teknologisk determinisme og et akademisk klima der pendelen har 

svingt for langt i retning av det sosiale. Ettersom man til en hvis grad likevel har måttet 

anerkjenne teknologiens materielle aspekter har «affordance»-begrepet blitt en måte å gjøre 

dette på, uten å bli beskyldt for determinisme, og har blitt en hvilepute for å slippe å «engage 

materiality with any scholarly seriousness» (Nagy & Neff, 2015, s. 2). «Affordance»-

begrepet har en tendens til å bli redusert til beskrivelser av funksjoner, eller behandles som 

synonymt med tekniske karakteristikker. Brukt på denne måten bidrar «affordance»-begrepet 

til å separere sosialitet fra materialitet, snarere enn å forene dem.  Nagy og Neff peker 

dessuten på en viktig forskjell mellom Gibsons eksempler, som primært dreide seg om 

naturlige omgivelser8, og studier av medier og teknologi, som i hovedsak fokuserer på 

menneskeskapte artefakter. Til forskjell fra naturskapte objekter som trær eller steiner, er 

artefakter skapt med intensjon. Utviklere av teknologi danner seg oppfatninger om hva 

teknologien skal brukes til, og hvordan den kan utformes for å fremme bestemte handlinger. 

Med andre ord skapes teknologier med bestemte «affordances» i mente (s. 4). Forfatterne 

presenterer i sin artikkel en videreutvikling av «affordance»-konseptet, med begrepet 

«imagined affordances», eller «forestilte affordances». Ved å sammenstille disse to termene 

ønsker de å rette oppmerksomheten mot Gibsons originale poeng om at «affordances» 

befinner seg i samspillet mellom brukeres forestillinger og teknologiens materielle strukturer 

og funksjoner, samt at utvikleres forestillinger også spiller inn, ettersom teknologi er 

intensjonelt konstruert 9.  

                                            
8  Gibson(1986) anerkjenner også «menneskeskaptheten» ved objektene og omgivelsene det morderne 
mennesket interagerer med. Kjerneeksemplene og forklaringene i hans artikkel dreier seg imidlertid om ikke-
menneskeskapte, naturgitte miljøer.  
9 Både utviklernes intensjoner, og teknologiens «usynlige» grunnstruktur, som algortimer, trekkes frem av Nagy 
og Neff (2015, s. 4-6)  som viktige byggeklosser for en fullstendig forståelse av en gitt teknologis 
«affordances». Ettersom Tinders algortimer er og forblir en «black box» som offentligheten ikke gis innsyn i, 
kan ikke disse aspektene redegjøres for her. Det kan dessuten hevdes at, som kommersiell aktør, består Tinders 
ressurser delvis i nettopp det faktum at brukere ikke har fullstendig oversikt over de bakenforliggende 

mekanisme. Det bør like fullt anerkjennes at disse mekanisme for en stor del former og veileder brukernes 
opplevelser, og at å ikke kunne belyse disse aspektene gir en ufullstendig analyse. Dermed kan manglende 
innsikt i Tinders «black box» være en begrensning ved studien det er verdt å merke seg.  
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Shaw (2015) fører diskusjonen om hva som skjer i møtet mellom brukeres forestillinger og 

teknologi et steg videre, ved å se «affordances» i sammenheng med Stuart Halls 

«encoding/decoding»-modell. Modellen beskriver hvordan medietekster avleses ulikt 

beroende på leseren og leserens sosiale posisjon, og fremhever at avlesning dermed delvis 

eller helt kan stå i strid med avsenderens intensjon. Shaw hevder at denne modellen med 

fordel kan overføres til teknologier og deres «affordances». I møte med «affordances» som er 

«skrevet inn» i en teknologi, kan en bruker avlese dem i samsvar, opposisjon eller 

forhandling med den opprinnelige hensikten. Shaw argumenterer for nødvendigheten av å 

legge lineære forståelsesformer bak seg, og hevder at studier av «nye medier» trenger en 

«revolusjon» slik resepsjonsstudier en gang hadde. Hun skriver: «like audience reception 

before it, new media studies need its encoding/decoding moment. But I don’t think 

affordances theory, as it is often used, quite gets us there. At its core it has become much 

more about design than about power”.  

Ved å kombinere «affordance»-teori med encoding/decoding-modellen, vil man i følge 

Shaw, bedre kunne belyse samspillet i hvordan brukere møter teknologiske forutsetninger. 

Mer spesifikt kan foreningen av de to perspektivene bidra til å, på den ene siden, tilpasse 

encoding/decoding-modellen til de interaktive, og dynamiske karakteristikkene ved nye 

medier som tekster. I motsetning til tradisjonelle medietekster hvor skillet mellom avsender 

og mottaker er tydeligere, blir linjen mellom produsent og konsument i sosiale medier, eller 

nettspill, i større grad visket ut. Nye medier er både tekst og aktivitet på en og samme tid. Når 

det gjelder nye medier kan heller ikke brukeraktivitet forstås som ensbetydende med 

motstand, slik det ofte har blitt i sammenheng med tradisjonelle medietekster. Ikke bare 

inviterer og oppmuntrer nye medier til brukeraktivitet. Det er ofte en forutsetning for å kunne 

benytte dem. Shaw argumenterer dermed for at man, for å kunne forstå resepsjonen av 

interaktive medier, også må undersøke handlingene de inviterer til - deres «affordances». På 

den andre siden kan foreningen av «affordance» med Halls modell, ved å fremheve brukernes 

medvirkning og forhandlingsrom, bevege «affordance»-begrepet vekk fra tendensen å 

behandle det som synonymt med teknologiens funksjoner. Sist men ikke minst peker Halls 

perspektiv hen mot et viktig aspekt ved teknologiske «affordances» som ofte 

underkommuniseres, eller tas for gitt: de er nemlig ideologi- og verdiladede, og involverer 

dermed også makt. For eksempel er bestemte bruksmåter, og idealbrukere, «skrevet» inn i 

teknologien via dets «affordances», uavhengig av at faktiske brukere kan «lese» teknologien 

på forskjellige vis. Med dette eksisterer det en maktskjevhet i relasjonen mellom innkoder og 
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dekoder, fordi hva som utgjør dominant, forhandlende eller opposisjonell bruk, avhenger av 

den som har makten til å definere hvordan en teknologi bør benyttes (Shaw, 2015, uten 

sidetall).  

En nær slektning av «affordance»-studier, som har fokusert spesielt på 

maktdimensjonen ved teknologi, er plattformstudier (e.g. Gillespie, 2010; Van Dijck 2013a; 

Van Dijck 2013b). En fanesak i plattformstudier har vært å fremheve og illustrere at 

plattformer, eller teknologi generelt, ikke er nøytrale bærere av informasjon mellom brukere. 

Plattformer velger ut og velger bort, distribuerer og redigerer informasjon og 

handlingsalternativer. De er verdiladede og inneholder dermed en ideologisk komponent. 

Som Gillespie, en av plattformstudiers sentrale bidragsytere, oppsummerer det: plattformer 

intervenerer (Gillespie, 2015). Hvordan makt virker gjennom teknologi er beskrevet i Mel 

Stanfills artikkel «Interface as Discourse» (2015), hvor hun argumenterer for å benytte 

Foucaults diskurs- og maktperspektiv som inngang til å analysere hvordan brukergrensesnitt 

strukturer brukeres tanker og adferd. Med utgangspunkt i Foucaults teori, påpeker Stanfill at 

makt kan være produktiv så vel som restriktiv. Sagt på en annen måte, både gulrot og pisk er 

former for maktbruk. Å gjøre noe mulig, normativt eller selvsagt, er i seg selv er en form for 

begrensning, som fordrer utfall i tråd med normen. Slik Foucault hevdet at styresmakter 

utøver makt ved å fremavle bestemte praksiser, og underkjenner andre, hevder Stanfill at 

teknologier utøver makt via sine «affordances», ved å muliggjøre enkelte 

handlingsalternativer i større grad enn andre. Stanfills kjerneargument er teknologier alltid 

tilbyr sine brukere en minste motstands vei, som «lokker» dem til å tenke og handle på 

bestemte måter. Ved å oppmuntre til spesifikke handlinger (på bekostning av andre), 

legitimeres handlingene og den «ideelle» brukeren som handler i tråd med dem, og det skapes 

en «common sense». Det benektes ikke at faktiske brukere benytter teknologier på ulike vis, 

eller at de kan yte motstand ved å forsøke å omgå teknologiens opptråkkede stier. Det belyser 

helt enkelt at bygd inn i teknologiers design er idealer, og disse idealene må anerkjennes for å 

kunne oppnå en fullgod analyse av hvordan teknologier virker inn på sine brukere.  

Tanken om «affordance» har også spilt en rolle i tidligere studier av Tinder. I de 

tilfellene der begrepet benyttes eksplisitt, har det imidlertid vært en tendens til å behandle 

applikasjonens «affordances», som synonymt med dens karakteristikker, eller nevne dem i 

innledningsvis eller forbifarten, uten å utforske samspillet mellom disse karakteristikker og 

brukernes oppfatninger av dem (e.g. Lutz & Ranzini, 2017; Lefebvre, 2017; Timmermans & 

Courtois, 2018). Dette resulterer i nettopp en slik «misbruk» av «affordance»-konseptet, som 

Nagy og Neff (2015) kritiserer. «Affordances» reduseres til teknologiens infrastruktur og 

funksjoner, og behandles separat fra de sosiale faktorene de spiller sammen med. På den 
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andre siden finnes det et knippe artikler som behandler samspillet mellom brukere, Tinders 

teknologiske egenskaper, og de ideologiske og verdimessige føringene som legges, men som 

ikke benytter «affordance»-teori direkte i sin analyse (David & Cambre, 2016; Duguay, 

2017). Ved å benytte «affordance»-begrepet, i dets opprinnelige betydning (Gibson, 1986), 

som møtet mellom materialitet og sosiabilitet, vil måten brukere samhandler, ikke bare med 

hverandre, men med teknologien selv, kunne utforskes. Det er dessuten avgjørende at de 

fortolkende og forestilte aspektene ved Tinders «affordances» blir synliggjort, i tråd med 

Nagy og Neffs (2015) konsept «forestilte affordances», med tanke på at Tinders teknologiske 

karakteristikker tidligere har blitt beskrevet og vurdert, i og for seg selv, i langt større 

utstrekning.  

 Samtidsdiagnoser 
Selv om det har blitt en klisje å påpeke at sosiale fenomener eller kulturelle objekter ikke 

eksisterer i et vakuum, er denne kjensgjerningen like fullt en sannhet, også når det gjelder 

Tinder. Mikrointeraksjonistiske teorier, slik som Goffmans dramaturgiske perspektiv, har 

blitt kritisert for å ikke tilstrekkelig belyse overordnede konteksters innvirkning på 

samhandling, som historiske og sosiale strukturer, og anklages for å være «teoretisk 

nærsynte» (Aakvaag, 2010, s. 90-96). Flere overgripende, sosiologiske prosjekter, som har 

forsøkt å identifisere hva som karakteriserer dagens samfunn, til forskjell fra tidligere tider, 

har også vært spesielt opptatt av bredere samfunnsendringers innvirkning på identitet og nære 

relasjoner. Bauman (2003), Giddens (1991; 1992) og Beck og Beck-Gernsheims (1995) 

representerer tre slike samfunnsdiagnostiske prosjekter, som har vært særskilt toneangivende 

i diskusjonen om hva som kjennetegner nære relasjoner i samtiden. Felles for disse 

teoretikerne er at de fokuserer på oppløsningen av tradisjonelle relasjonelle bånd, som følge 

av endringer i ideologiske og sosiale, så vel som økonomiske og materielle betingelser. De 

peker alle, dog med varierende grad av fordømmelse, på sammenhengen mellom en 

samfunnsutvikling preget av nyliberalisme og individualisme, og en selvforståelse og 

relasjonsmoral som i økende grad styres av individuelle behov og en «markedisert» 

tankegang. Nære relasjoner generelt, ikke bare romantiske relasjoner, har vært av interesse. 

Likevel har romantiske (eller, hevdes det, ikke lenger romantiske) relasjoner, stått spesielt 

sentralt, ettersom de på vesentlige måter virker inn på samfunnsorganiseringen, fordi de er 

avgjørende for sosial og biologisk reproduksjon. Den monogame, heterofile, livslange 

relasjonen har vært regnet som hjørnestenen i vestlig, moderne samfunnsstruktur inntil 

relativt nylig. Et ytterligere fellestrekk mellom de tre diagnostikkene, som gjør dem spesielt 

interessante i diskusjonen av Tinder, er at de alle postulerer at digital teknologi bidrar til å 
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fremskynde oppløsningen av tradisjonelle relasjonsformer og -normer. I hvor stor grad denne 

utviklingen vurderes negativt, og hvilke aspekter som oppfattes som mest problematiske, 

varierer imidlertid. Samlet kan disse perspektivene bidra til å plassere Tinder som kulturelt 

fenomen i en bredere historisk og samfunnsmessig kontekst. Ettersom disse teoriene ble 

presentert lenge før Tinders inntog, og i stor grad er retrospektive idet de redegjør for 

samfunnsendringer i overgangen fra tidlig til sen modernitet, kan det å vurdere hvorvidt 

samtidsdiagnosene gir gjenklang i Tinderbrukeres opplevelser både bidra til å teste den 

fortsatte aktualiteten av teoriene, og å bedømme hvorvidt Tinder i sannhet representerer en ny 

type utvikling. Dernest kan teoriene benyttes til å vurdere sannhetsgehalten i påstander om en 

betydningsfull assosiasjon, eller til og med en kausal relasjon, mellom Tinder og såkalt hook-

up kultur. Skaper Tinder mer fleksible relasjonsformer, eller reflekterer applikasjonen og 

dens bruk en mer generell samfunnsutvikling? Et slikt kritisk blikk på gjengse 

forklaringsmodeller bør ikke forveksles med et forsvar av applikasjonen og dets potensielle 

effekter - å forstå Tinder i kontekst utelukker ikke et kritisk blikk på hele, eller deler av, 

utviklingen applikasjonen er en del av. Derimot innebærer det å ta et steg tilbake, for å 

vurdere og revurdere gjeldende oppfatninger av hva Tinderbruk gjør med relasjoner og 

samfunn. At Tinder gjerne presenteres som erkesymbolet på relasjonssøken i samtiden, i 

tillegg til å ha oppnådd stor utbredelse og popularitet, gjør applikasjonen dessuten til et særs 

velegnet kasus for å evaluere i hvilken grad disse samfunnsdiagnosene, som ble utviklet på 

1990- og starten av 2000-tallet, er talende for nåværende trender. Ved å vurdere om teoriene 

er appliserbare til Tinder, kan man, så fremt Tinder anses som emblematisk for 

relasjonsdannelse i samtiden, vurdere om teoriene fortsatt er relevante mer generelt. Med 

andre ord kan Tinder, som «case», muligens bidra til å belyse den senmoderne tilstanden 

Bauman, Giddens og Beck-paret tok temperaturen på.  
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4 Metodikk, metoder og forskningsetikk 

Det overordnede metodiske rammeverket består av en syntese mellom Grounded Theory 

prinsipper og Case-Study metodologi. Informantenes fokus og perspektiver har gjennom hele 

prosessen hatt forrang, både i måten intervjuene har vært utformet og utført på, og ved at 

mønstre som vokser ut av datamaterialet, har utgjort «skjelettet» for den påfølgende analysen 

og diskusjonen. Grounded Theorys grunntese om at teoretiske betraktninger bør springe ut 

av, og utvikles og revideres med utgangspunkt i empirisk kunnskap, har vært veiledende. En 

sentral målsetting har vært at eksisterende teori i minst mulig grad skal begrense analysen av 

materialet, og på den måten snevre inn spekteret for potensielle funn i et hittil relativt 

uutforsket empirisk landskap. Likevel har kunnskap om tidligere forskning på feltet, og 

tilgrensende områder, unektelig informert studien fra første stund. For å kunne bidra til å 

belyse blindsoner i eksisterende forskning var det en nødvendighet å tilegne seg en oversikt 

over feltet i forkant av studiens utførelse. Dermed kan det argumenteres for at studien ikke 

følger Grounded Theorys prinsipper fullt ut.   

Studien er også en dybdeundersøkelse av et kasus, med mål om å belyse en bredere 

tematikk, og ligger således nært opp til case-studie-forskning. En karakteristikk ved case-

studier er at de forsøker å undersøke fenomener i sine «real-life» kontekster, så langt det lar 

seg gjøre (Yin, 2014, 16-17). Blant annet gjennom «sam-sveiping» forsøkes det å oppnå en 

slik konteksttro tilnærming til datainnsamling. Case-studier benyttes dessuten spesielt i 

tilfeller der grensene mellom kontekst og fenomen er uklare. Ettersom nettopp samspillet 

mellom kontekst og fenomen utgjør en av kjerneinteressene for denne studien, har case-

studiemetodikk vært en nyttig tilføyelse. Derimot skiller studien seg fra Case-

studiemetodologi, slik den redegjøres for av Yin (2014) på ett avgjørende punkt: teoretiske 

forforståelser har, som nevnt, bevisst vært mindre ledende innledningsvis i 

forskningsprosessen. Dette skiller seg tydelig fra Yins beskrivelse av case-studiets særpreg: 

“This role of theory development, prior to the conduct of any data collection, is one point of 

difference between case study research and related qualitative methods such as ethnography 

(…) and grounded theory”. Denne studien er basert på en «bricolage» av ideer og praksiser 

fra begge tradisjoner, og kan kanskje best oppsummeres som en induktiv case studie (Yin, 

2014, s. 136-138).  
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 Metodiske valg, forberedelser og gjennomføring 
Studiens problemstillinger tar i hovedsak sikte på å belyse Tinderbrukeres fortolkninger og  

forståelser. Dermed fremsto dybdeintervju, supplert av en «think-aloud»-inspirert intervjudel, 

som en hensiktsmessig inngang til det ønskede datamaterialet.  

4.1.1 Dybdeintervju  
Intervjuets fremste egenskap er at det kan gi en særegen form for tilgang til subjekters 

livsverden, og unike muligheter til å beskrive og forstå opplevelser fra deres ståsted. Disse er 

nødvendige egenskaper for å kunne belyse studiens temaområde og forskningsspørsmål 

(Brinkman & Kvale, 2015, s. 3).  Rent praktisk er forskningsintervjuet mer effektivt, tids- og 

ressursmessig, enn for eksempel andre kvalitative metoder, som deltagende observasjon, og 

samtidig mer innholdsmessig omfattende og nyansert enn kvantitative metoder som 

spørreundersøkelser. Dessuten kan delvis strukturerte intervjuer hevdes å overrekke 

personene det forskes på større selvbestemmelsesrett over perspektivene som benyttes, ved at 

det er deres fortolkningsrammer som vektlegges. Informantene er i en forstand medforfattere 

av undersøkelsen. Dermed inkorporerer denne metoden respekt og ydmykhet ovenfor sitt 

undersøkelsesområde – mennesket.  

Ettersom hensynet til menneskene som studeres har vært grunnleggende både for 

utformingen av forskningsprosjektet og presentasjonen av funnene, har et bevisst forhold til 

begrepsbruken i betegnelsen av de intervjuede vært viktig. Begrepene intervjusubjekt, 

deltager eller informant benyttes vekselsvis for å referere til dem som har blitt intervjuet. 

«Informant» peker mot de intervjuede som «eksperter» på egen livsverden og som 

uvurderlige bidragsytere til undersøkelsen. «Deltager» belyser de intervjuedes kapasitet til å 

aktivt og bevisst ta beslutninger. Med andre ord, deres evne til frie vilje, både hva gjelder 

deltagelse i undersøkelsen, deltagelse i Tinder som sosialt rom, og det faktum at de har tatt 

del i, altså medprodusert, undersøkelsens resultater. «Intervjusubjekt», til forskjell fra den 

vanligere termen «intervjuobjekt», fremhever den vesentlige kjensgjerning at de intervjuede 

ikke er gjenstander kontrollert av kausale lover, men personer, altså aktivt menings-skapende 

individer (Brinkman & Kvale, 2015, s.3).  

En annen årsak til metodevalget, var at tidligere forskning på Tinder i overveiende 

grad har hatt en kvantitativ og/eller statistisk tilnærming. Ettersom det sosiale og 

forskningsmessige landskapet Tinder utgjør er relativt nytt, har store deler av forskningen på 

området dreid seg om å kartlegge generelle tendenser og sammenhenger i bruk, motiver og 

effekter, med et par unntak. Idet vi beveger oss inn i en fase hvor det kan hevdes at bruken av 

Tinder både er mer utbredt og akseptert enn i dets spede barndomsår, og at behovet for å få 
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oversikt over de brede strøkene i et ferskt forskningsområde er dekket, fremstår det som 

tiltrengt å bevege oss bort fra det generelle og mot det mer spesifikke. Å oppnå en dypere 

innsikt i de enkelte aspektene av Tinder og Tinderbruk, og ikke minst bidra til en utvidet 

forståelse av brukernes egne opplevelser, er å anse som neste steg i prosessen for å oppnå en 

helhetlig og fullverdig forståelse av Tinder som fenomen.  

Dybdeintervjuer gir nødvendigvis tilgang til andre typer datamateriale enn mer 

deduktive, «lukkede» metodiske tilnærminger som surveys og eksperimenter, ved å være 

fleksibel og tillate en større grad av individstilpasning. Dertil er for eksempel 

surveyundersøkelser gjerne innrettet på å redusere sosial informasjon til et gitt antall 

variabler med et gitt innhold, og «fjerne» gråsoner og eventuell «støy». Slike undersøkelser 

har selvsagt også fordeler, som at materialet enklere lar seg systematisere og sammenligne, 

og at sammenhenger mellom klart definerte enkeltvariabler kan avdekkes. Imidlertid kan en 

rendyrkelse av det tydelig definerbare hevdes å i liten grad reflektere den opplevelsesverden 

Tinderbrukere faktisk opererer i. Ettersom dybdeintervju ikke bare tillater gråsoner og 

«støy», men går nettopp de «uryddige» kvalitetene ved den menneskelige tilværelse etter 

sømmene, kan denne metoden tilby andre innganger til feltet, og dermed andre datatyper enn 

de tidligere undersøkelsene på området. Fordi en hel del sosial informasjon vanskelig lar seg 

kvantifisere, er det å rette fokus mot sammenhenger Tinderbrukere selv oppfatter som 

betydningsfulle, desto viktigere, for å kunne begripe (også) det ukvantifiserbare. Blant annet 

gir dybdeintervjuer muligheten til å fange opp nyanser, tvil og motsetninger, der det ellers 

kan forsvinne i sprekkene mellom gitte, fastlagte svaralternativer.   

4.1.2 Sam-swiping -  “think aloud” og deltagende observasjon   
Som et supplement til hovedintervjuene, og som et verktøy for å igangsette tankeprosesser, 

ble intervjuene innledet med en sekvens av «sam-sveiping», som kombinerte aspekter fra 

deltagende observasjon, og såktalt «think-aloud»-metode (Charters, 2003; Fangen, 2010). 

Mer konkret innebar dette å sitte sammen med informantene mens de «sveipet» seg gjennom 

Tinderprofiler, hvor de på forhånd ble bedt om å i størst mulig grad dele sine tanker 

underveis i prosessen. «Think-Aloud» som metode, slik det beskrives av Elisabeth Charters i 

«The Use of Think-aloud Methods in Qualitative Research An Introduction to Think-aloud 

Methods » (2003), har i sitt utspring i psykologisk eksperimentell og pedagogikkinnrettet 

forskning. Fordi man innenfor disse områdene har ønsket å få tilgang til de underliggende 

psykologiske mekanismene i en mest mulig upåvirket form, er lav grad av 

forskerintervenering et av prinsippene for metoden i dens opprinnelige form. For eksempel 

frarådes oppfølgings- og utdypingsspørsmål. Deltagerne skal kun ytre de umiddelbare 
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tankene som oppstår, ofte i form av enkeltord eller kortere setninger. Det er opp til forskeren 

på analysestadiet å tolke ut eventuelle betydninger og sammenhenger i 

«bevissthetsstrømmen». Man tenker seg at det eksisterer et skille mellom «det indre» og det 

«ytre» språket, hvorpå det ytre språket struktureres av logikk og konsistens, mens det «indre» 

språket ofte er mer kaotisk og impulsivt av karakter. Det er det indre språket man ønsker å 

kartlegge (Charters, 2003).  

Til skilnad fra hvordan «Think Aloud» beskrives og benyttes av Charters, har målet 

med denne undersøkelsen ikke vært kartlegging av mentale mekanismer, eller evner. Dermed 

har en pragmatisk tilpasning av metoden, hvor oppfølging av deltagernes utsagn, og 

oppmuntring til å utdype disse har fått plass. Således tar «Think Aloud» slik det er brukt her 

også opp i seg elementer av metoden deltagende observasjon, som vektlegger livsnære 

gjengivelser og «kulturelle oversettelser» fra en gitt gruppering og deres opplevelsesunivers. 

Hvorvidt beskrivelsene er etterrasjonaliseringer eller «direkte» speilbilder av «indre» liv er 

mindre relevant. Det vesentlige er hvordan deltagerne fortolker og forklarer opplevelser av 

sin kontekst i nettopp den konteksten (Fangen, 2010). Målet med «sam-sveipingen» var å 

simulere en virkelighetsnær kontekst, og å få innsikt i informantenes spontane reaksjoner og 

beslutningsprosesser. Det er rimelig å anta at valget om å ”sveipe til høyre eller venstre”, en 

beslutning som gjerne foretas i løpet av få sekunder, trolig ofte ikke baserer seg på et 

veloverveid og gjennomreflektert resonnement, men en form for intuisjon. En konkretisert 

situasjon hvor intervjuobjektene gjøres bevisste på, og blir oppmuntret til å gjøre rede for, de 

antagelser, verdier, og oppfatninger som ligger til grunn for denne intuisjonen, var derfor 

tenkt å kunne tilby et rikere intervjumateriale. I selve intervjusituasjonen viste sam-

sveipingen seg å være svært formålstjenlig fordi den åpnet for samtaler og tanker som ikke 

nødvendigvis ville blitt introdusert i en mer konvensjonell intervjusituasjon. I tillegg tilførte 

sam-sveipingen elementer av lekenhet og humor, og la dermed grunnlag for en mindre 

formell og anstrengende samtale, som tilsynelatende bidro til å gjøre informantene mer 

avslappede og frittalende. Selv i tilfellene der sam-sveipingen i seg selv ikke resulterte i et 

utfyllende materiale, tilbød den like fullt «tanke-knagger» som informantene senere, under 

hovedintervjuet, kunne «henge» sine forklaringer på. Henvisninger til spesifikke profiler eller 

tidligere uttalelser ble ofte benyttet når de forsøkte å konkretisere refleksjoner, gi eksempler 

eller peke på sammenhenger.  
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 Forberedelser, gjennomføring og informantoversikt  

4.2.1 Rekruttering 
Rekrutteringen til intervjuet foregikk gjennom to hovedkanaler, begge en form for 

snøballmetode ved hjelp av eget nettverk. Først og fremst ble egen bekjentskapskrets benyttet 

for å komme i kontakt med aktive Tinderbrukere. Etter at potensielle deltagere var blitt 

lokalisert, ble de kontaktet og spurt om de ønsket å delta. Personene som ble kontaktet er ikke 

å regne som i fra min egen personlige vennskapskrets, men er en del av et utvidet nettverk. 

Det viste seg å være flere potensielle deltagere enn hva det var mulighet til og behov for å 

utføre intervjuer med. Informantene som først hadde blitt kontaktet ble dermed prioritert, og 

deretter informanter som skilte seg fra det eksisterende utvalget. Disse endte opp med å 

utgjøre 8 av totalt 12 informanter. Informantene fikk så informasjon om undersøkelsen, dets 

formål og utførelse i grove trekk, via tekstmelding, Facebook-messenger eller epost, i 

henhold til informantes preferanser. Parallelt, I håp om å diversifisere utvalget ytterligere, ble 

det publisert innlegg i Facebook-gruppene for Medievitenskapsstudenter og studenter 

innenfor Kultur og kommunikasjon, ved Universitet i Oslo, respektivt: 

Heisann folkens! Er det noen her inne som bruker Tinder? Jeg driver og intervjuer folk til 
masteroppgaven min for øyeblikket og trenger intervjuobjekter. Oppgaven handler kort fortalt om 

selvpresentasjon i Tinderprofiler; hvordan brukere konstruerer selvpresentasjoner i egne profiler, og 
vurderer andres selvpresentasjoner i deres profiler. Intervjuet tar omtrent en times tid og vil selvsagt 
bli anonymisert. Jeg tilbyr en god latter og valgfri drikkevare til den som vil slå av en prat) Er det noen 
som kunne tenke seg å stille opp? Hjelp en "stakkars" masterstudent i informantnød! - send meg en PM 

her eller en mail på charlotte.spilde@gmail.com om du ønsker å delta eller har spørsmål/lurer på noe 
som helst relatert til prosjektet. 

På bakgrunn av dette innlegget dukket det opp henvendelser både fra personer som selv 

ønsket å delta og personer som kjente noen utenfor gruppene som kunne tenke seg å delta. Av 

disse ble 4 personer valgt ut. For en oversikt over informantene og hovedtrekk ved deres 

Tinderbruk, se Tabell 1, vedlegg 1.  

4.2.2 Intervjuguide og informasjonsskriv 
I forberedelse til intervjuene ble det utformet en intervjuguide (vedlegg 2) og et 

informasjonsskriv (vedlegg 3). Informasjonsskrivet ble utformet med utgangspunkt i NSD sin 

mal (NSD, 2018) og intervjuguiden i henhold til Brinkmann og Kvale sin veiledning 

(Brinkmann & Kvale, 2015, s.158). Med utgangspunkt forskningsspørsmålene, ble det 
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identifisert seks hovedtemaer10, forankret i teori, tidligere forskning og «Tinder-diskurser» i 

presse og populærkultur. Hovedtemaene er av en mer abstrakt karakter, og i større grad 

teoretisk orientert i struktur og formulering enn intervjuspørsmålene (venstre kolonne). Ut fra 

temaene ble så konkrete spørsmål, som kunne tenkes å belyse temaområdene fra ulike 

vinkler, formulert (høyre kolonne). Spørsmålene ble utformet i ulike versjoner, slik at 

intervjuene i størst mulig grad skulle kunne tilpasses den enkelte intervjusituasjon, og at 

enkeltformuleringer ikke skulle virke begrensende (Brinkmann & Kvale, 2015, s.159-164). 

Ettersom en av informanter ikke hadde norsk som morsmål, og foretrakk å gjennomføre 

intervjuet på engelsk, ble det også utformet en engelsk versjon av informasjonsskrivet 

(vedlegg 4) og intervjuguiden (vedlegg 5), i henhold til gjeldende krav om at 

intervjudeltagere skal kunne forstå hva undersøkelsen går ut på, og hva deltagelse innebærer 

for å kunne gi et fullverdig informert samtykke (NESH, 2016, s 13-16).  

4.2.3 Intervjusituasjonen 
Alle intervjuene ble gjennomført på offentlige steder, som cafeer eller barer, som 

informantene selv valgte. De ble i forkant av intervjuet presentert for informasjonsskrivet, og 

bedt om å lese gjennom og stille eventuelle spørsmål. I forkant av intervjuene ble også  

pilotintervjuer utført for å kunne korrigere og forbedre intervjuteknikk og -opplegg. Det viste 

seg under pilotintervjuene at det i enkelte av spørsmålene var benyttet ord som kunne 

oppfattes som i overkant akademiske og uforståelige. Et eksempel på dette var begrepene 

«representativ» eller «representativitet». I disse tilfellene ble alternative formuleringer 

inkludert, slik at guiden ble var enklere å tilpasse til den enkelte informants forutsetninger, og 

lignende misforståelser kunne unngås under intervjuene.  

For å etablere en avslappet sosial kontekst, og kommunisere en genuin interesse i, var 

nettopp fleksibilitet et viktig hensyn i intervjusituasjonen. Målet var å i størst mulig grad å gi 

deltagerne anledning til å selv «lede an» i egne intervjuer, ved å tillate dem å strukturere 

samtalen i forhold til egne tankeprosesser, og peke på sammenhenger de selv anså som 

relevante. Dermed fulgte intervjuene i praksis ofte ikke intervjuguidens struktur. Intervjuene 

tok form av relativt uformelle samtaler, og tillot dermed deltagerne å dele av anekdoter og 

erfaringer som ikke var dekt opp av intervjuspørsmålene. Det hendte at informantene 

uoppfordret trakk paralleller til temaer som ennå ikke var bragt på banen, noe som bidro til å 

underbygge opprinnelige fornemmelser, eller peke ut nye sammenhenger.  

                                            
10 Ekskludert innledende praktiske spørsmål og utfasing av intervjuet, da disse ikke er utledet av 
forskningsspørsmålene, men snarere er basert på anbefalinger for intervjustruktur (Thagaard, 2009) 



 35 

En tendens som gjennomgående preget intervjusituasjonen var at informantene til å 

begynne med kviet seg for å snakke nedsettende om andre brukere og deres profiler. Ofte 

utviste de en innledende sjenanse og selvbevissthet rundt å skulle fremstå som «overfladiske» 

eller «slemme». Dermed ble det utviklet en strategi for å trygge informantene, og å gjøre dem 

bekvemme med å dele sine tanker uten selvsensur. Strategien gikk i hovedsak ut på å: 1. 

understreke deres absolutte anonymitet og at det kun ville være intervjuer som hadde innsyn i 

hvem som hadde sagt hva. 2. Gjøre det klart at det å gjøre vurderinger, negative som positive, 

var helt normalt, og ikke noe de trengte å skamme seg for eller legge skjul på.  Og 3. 

tydeliggjøre at målet med intervjuene ikke er å skille mellom «rett» og «gal» måte å 

resonnere på. Dernest ble det fremhevet at målet var å få tilgang til hvordan Tinderbrukere 

faktisk tenker når de vurderer profiler, og at det derfor settes pris på en mest mulig ufiltrert og 

ærlig formidling av disse tankene. Denne klargjøringen lot til å lette på eventuell anspenthet, 

bidro til at betraktningene formidlet i etterkant sjeldnere orienterte seg mot det «politisk 

korrekte», og informantene oftere fremsto som frittalende.  

 Transkripsjon, databehandling og analyse  
Intervjuene ble transkribert fortløpende, så langt det lot seg gjøre, for å opprettholde en 

nærhet til stemninger og følelser som oppsto i intervjusituasjonen. I første omgang ble 

intervjuene transkribert verbatimt, inkludert beskrivelser av tonefall, latter, gester osv. der det 

var mulig å oppfatte fra lydopptak, eller kunne suppleres fra minnet eller notater fra 

intervjuene. Det var også i verbatim-versjon transkripsjonene ble kodet og analysert. 

Gjengivelsene av informantenes uttalelser er derimot renskrevet. Årsaken til renskrivningen 

er først og fremst at meningsinnholdet i informantenes beskrivelser er fokus for denne 

studien, til forskjell fra mer språkfokusert samtaleanalyser. Leseren skal enkelt kunne 

oppfatte budskapet i informantenes fortellinger. Utover hensynet til leseren, er 

renskrivningen også gjort av hensyn til informantene. Forskjellene mellom det spontane 

muntlige språket og det «ryddigere» skriftlige språket, krever en form for «oversettelse». På 

den måten distraherer ikke formen fra innholdet, og informantene stilles ikke i et urettferdig 

uflatterende lys (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 203-2014). I tillegg er sitater fra den ene 

engelsktalende informanten oversatt til norsk, for konsistens og klarhet.  

 Koding og påfølgende analyse har fulgt en Grounded Theory-inspirert tilnærming. 

Det legges her vekt på inspirert, ettersom prosessen ikke følger Grounded Theory-prinsippet 

til punkt og prikke, i det minste i dens mest stiliserte form. Tidligere forskning, mediediskurs 

og overordnede teoretiske perspektiver har veiledet både spørsmålene som er stilt, og 

analysen av svarene. Det kan imidlertid innvendes at Grounded Theory, forstått som at 
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forskeren skal møte det empiriske materialet fullstendig forutsetningsløst, er et ideal, snarere 

enn en praktisk realitet. All den tid man nødvendigvis nærmer seg et forskningstema med 

forkunnskaper og forutinntattheter, hvilket man som forsker og menneske nødvendigvis gjør, 

vil behandlingen av empirisk materialet være preget av disse. Ettersom kjennskap til feltet og 

tidligere forskning på området er en forutsetning for å kunne identifisere forsknings-hull og 

spørsmål som krever svar, kan man dessuten spørre seg hvorvidt fullstendig 

forutsetningsløshet egentlig er ønskelig.  

Det også diskuteres om et absolutt avkall på all teoretisk bakgrunn for studier var 

opphavsmennene bak Grounded Theory sin egentlige intensjon (Tjora, 2017; Strauss & 

Corbin, 1994). Senere versjoner av Grounded Theory ekspliserer også opparbeiding av 

bakgrunnskunnskap om relevant forskning og teori som en integrert del studiers utforming. 

Man er teoretisk sensitiv i behandlingen av materiale, uten å være teoretisk determinert 

(Ezzy, 2002, s. 12-13). Kodingen og analysen av materialet i denne studien har ikke tatt 

utgangspunkt i konkrete hypoteser, eller teoretiske prinsipper, men er fokuserer på å se 

mønstre og sammenhenger innad i materialet, for så å forsøke å forstå disse mønstrene ved 

hjelp av eksisterende teori. Dermed blir det gjort et forsøk på å bidra til videre utvikling av 

eksisterende teori, så vel som å gi en dypere forståelse av forskningstemaet. Den 

hovedsakelig induktive tilnærmingen reflekteres også i rekkefølgene kapitlene er skrevet, 

hvor metode og analysekapittelet er skrevet før teori og tidligere forskning.  

Intervjusubjektenes egne fokusområder, hva de vektlegger og hva som er viktig for 

dem, har vært ledende for koding og analyse. Fellestrekk på tvers av intervjuene har stått 

sentralt. Likevel har tilfeller som skiller seg ut, og som kan belyse viktige nyanser i 

datamateriale eller problematisere analysen som helhet, blitt løftet frem. Hovedambisjonen 

har vært å presentere materialet på en sammenhengende og helhetlig måte, uten å undergrave 

det enkelte intervjusubjekts opplevelser og erfaringer. Mer konkret ble intervjuene kodet i 

fire omganger i programvaren Nvivo. I første omgang ble intervjuene kodet empirinært, og 

kodene vokste ut av kategoriseringer, temaer, problemstillinger som gikk igjen på tvers av 

intervjuene og innad i det enkelte intervju, såkalt åpen koding (Strauss & Corbin, 1998, s. 

101-121; Ezzy, 2002, 88-91). Det ble også tatt utgangspunkt i begreper og merkelapper som 

informantene selv jevnlig benyttet. En kodestrategi kjent som «In Vivo»-koding (Charmaz, 

2006, s. 55-57). I denne omgangen ble det gjort et forsøk på å kode alt materiale med utdypet 

meningsinnhold11 , slik at kodene skulle kunne dekke opp alle data og være uttømmende. I 

andre omgang ble kodene organisert innunder mer abstrakte kategorier, hvor sammenhenger 

                                            
11 Med dette menes for eksempel at lengre seksjoner med enkeltord fra blant sam-sveiping, som «ja, nei, nei, 
nei, nei», ikke fikk tildelt koder med mindre de førte frem til, og var viktige for å forstå, senere ressonement.  
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og kontekst ble klarlagt: aksial koding (Strauss & Corbin, 1998, s. 123-142; Ezzy, 2002, s. 

91-92). Sekundærkodene var fortsatt basert på fellestrekk i de primære kodene, og var således 

fortsatt relativt empirinære, og ikke teoretisk baserte. I tredje omgang ble kodene også tildelt 

kategorier med utgangspunkt i teori eller tidligere forskning, der begreper eller modeller fra 

disse, allerede innledningsvis lot til å kunne beskrive og forklare tendenser i materialet. Den 

tredje koderunden gjenspeiler det som innenfor Grounded Theory kalles selektiv koding 

(Strauss & Corbin, 1998, s. 143-161; Ezzy, 2002, s. 92-94). Fordi den begynnende kodingen 

naturligvis tok utgangspunkt i de første intervjuene, og nye koder kom til etter hvert som 

flere intervjuer ble kodet, ble alle intervjuene gjennomgått en fjerde gang, for å sikre at 

aspekter ved de tidlig kodede intervjuene, som kunne ha blitt oversett i de første rundene, 

også ble inkludert. Kodesettet og det ferdig organiserte materialet ble så utgangspunktet for 

en tredelt analyse, med flere undertemaer. På grunn av plass og tidsmangel har ikke kodene 

som var mindre fremtredende, eller mindre relevante for studiens problemstilling, blitt 

utførlig belyst i analysen. Selv om denne prioriteringen har vært nødvendig, kan den like fullt 

hevdes å utgjøre en mangel ved studien.  

 Etiske betraktninger  

4.4.1 Konfidensialitet, avidentifisering og anonymisering 
Grunnleggende etiske betraktningene i forbindelse med denne studien, som ved de fleste 

studier som involverer mennesker, har vært konfidensialitet og informert samtykke (NESH, 

2016). Prosjektet ble på forhånd meldt til og godkjent av NSD (Vedlegg 5). Informantene 

fikk som nevnt grunnleggende informasjon om studien allerede ved første kontakt, og ble 

innledningsvis i intervjusituasjonen presentert med et informasjonsskriv (Vedlegg 2 og 4). 

Det ble åpnet for eventuelle spørsmål eller bekymringer, og deretter innhentet både skriftlig 

og muntlig samtykke til deltagelse. Under prosjektperioden ble datamaterialet avidentifisert 

og deltagerne fikk tildelt et nummer. Listen med navn og korresponderende referansenummer 

ble oppbevart separat fra de empiriske dataene, på en disk som krevde pålogging med 

brukernavn og passord. Lydopptakene oppbevartes lokalt på datamaskin, som også var 

beskyttet med brukernavn og passord, og ble slettet ved prosjektslutt. Alle 

personopplysninger og potensielt avslørende beskrivelser som kom frem under intervjuene 

ble under transkripsjon avidentifisert og/eller anonymisert. Informantene presenteres alle 

under fiktive pseudonymer.   

4.4.2 Internettforskning og tredjepartsopplysninger 
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I sammenheng med «Think-Aloud» delen av intervjuet har spørsmålet om 

tredjepartsopplysninger vært aktuelt. Dette er en gjennomgående utfordring forbundet med 

internettforskning, spesielt i forbindelse med sosiale medier, der brukere selv kan oppfatte 

arenaen som privat, på tross av at informasjonen de deler er offentlig tilgjengelig, for forskere 

og andre. For eksempel kan tilsynelatende «private» grupper i sosiale medier, klassifiseres 

som offentlige rom i juridisk forstand12. Dermed oppstår det en gråsone-problematikk, hvor 

det er særlig viktig å ta hensyn til, og ivareta personenes rett til privatliv og integritet (Lüders, 

2015; NESH, 2018). For å omgå etiske problemstillinger forbundet med offentlig/privat-

skillet i internettsammenheng, ble det derfor besluttet ikke å samle inn informasjon fra 

Tinderprofiler, direkte eller indirekte. Involveringen av applikasjonen i intervjuet var kun et 

virkemiddel for å gjøre å opplevelsen, og spørsmålene knyttet til den, mer håndfast. Det var 

altså opplevelsen av Tinder det ble forsøkt registrert data fra, ikke Tinder per se. Alle 

potensielt personidentifiserende opplysninger i informantenes beskrivelser under «sam-

sveipingen» ble dermed anonymisert i transkripsjonsprosessen, ved å erstatte for eksempel 

høytlesning fra profiltekster med «anonymisert profiltekst».  

4.4.3 Hensyn til informantenes beste, maktskjevhet og rollekonflikt 
Prinsippet om at deltagere ikke skal ta skade av undersøkelsen, og fortrinnsvis kunne dra 

nytte av erfaringen og oppleve den som positiv, ble aktualisert i flere sammenhenger under 

datainnsamlingen (Brinkmann & Kvale, 2015, 95-96; NESH, 2016). I intervjusituasjoner der 

selvrefleksjon står sentraltm er det alltid en risiko for at informantenes selvoppfattelse 

utfordres, og at dette utløser usikkerhet og ubehag. Tinderbruk og «sveiping» baserer seg 

ofte, i følge informantene selv, på en form for intuisjon, og foregår i raskt tempo. Under 

intervjuene var deltagerne nødt til å sette ord på, og dermed bevisstgjøres kategoriene, 

stereotypiene og fordommene de benyttet for å evaluere andres profiler. Disse dimensjoner 

opplevdes ofte ikke som umiddelbart kognitivt tilgjengelige ved ordinær Tinderbruk, og flere 

av informantene ga således uttrykk for, ikke uten snev av overrasket beskjemmelse, at de i 

samtalen følte de fremsto som fordomsfulle, sneversynte, eller helt enkelt «som en sånn 

person de absolutt ikke vil være». Samtlige ga like fullt uttrykk for at de opplevde 

bevisstgjøringen rundt egne tankeprosesser og holdninger som berikende, og at de ønsket å ta 

med seg disse erfaringene inn i fremtidig Tinderbruk og hverdag.   

Dybdeintervjuer spesifikt, og forskning som involverer relasjoner og personlige 

opplevelser mer generelt, karakteriseres gjerne av asymmetrisk kommunikasjon, og dermed 

                                            
12 Lukkede grupper regnes som offentlige rom idet medlemsantallet når 20-30 personer (Straffeloven, 1902, § 7; 
Elden, 2013).  
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maktubalanse. Informantene deler av sine personlige opplevelser, i noen tilfeller private eller 

såre erfaringer, uten at dette gjengjeldes. Informanten gir, og forskeren tar i mot. Dette er en 

iboende utfordring ved dybdeintervjuet, ettersom man som intervjuer hele tiden må slipe 

ønsket om å minske egen påvirkning på informantenes beskrivelser, mot ønsket om å gjøre 

informanten komfortabel nok til å samtale åpent med en fremmed (Brinkmann & Kvale, 

2015, s. 96-98; Thagaard, 2009, s. 103-104). Denne undersøkelsen, som indirekte berører 

særs personlig tematikk, som selvforståelse og intime relasjoner, er heller intet unntak. En 

intervjuer kan dessuten oppfattes som en person med spesialist-kunnskap på området, en som 

sitter med «fasiten» som intervjusubjektene «måles» opp mot, og dette kan bidra til å 

underbygge asymmetrien. Under intervjuene kom en slik asymmetri til syne i at flere av 

informantene innledningsvis helt tydelig forsøkte å kartlegge hva som utgjorde «gale» eller 

«riktige» svar, eller når flere av informantene, i etterkant av intervjuene, ønsket 

tilbakemelding på sine profiler. 

Sensitivitet ovenfor maktskjevhet, og kritisk selvgranskning viste seg altså å være 

avgjørende for å kunne ivareta informantenes interesser. Utover strategien som tidligere har 

blitt nevnt, ble det lagt vekt på å gjennomgående gi positiv verbal og non-verbal respons (for 

eksempel med utsagn som «ja, det er jo sant», eller ved å nikke anerkjennende), og å 

poengtere oppriktig interesse med utdypnings- og oppfølgingsspørsmål. Dessuten ble det i 

siste fase av intervjuet åpnet for at deltagerne kunne stille spørsmål, ta opp temaer eller legge 

til betraktninger de følte ikke var blitt tilstrekkelig dekket, og ikke minst samtale om hvordan 

de hadde opplevd intervjuet (Thagaard, 2009).  

En uforutsett utfordring som gjorde seg gjeldende under intervjuprosessen var det 

Tove Thagaard beskriver som «…De uerkjente følelsesmessige reaksjonene som er knyttet til 

hva forsker og informant forbinder med måten de fremstår for hverandre» (Thaagard, 2009, s. 

109). Under ett av intervjuene oppsto opplevelser av ubehag og motstridende følelser ovenfor 

situasjonen og informanten, ettersom vedkommende uttrykte perspektiver og holdninger som 

grunnleggende sett strider med mine egne. I tillegg oppfattet jeg det slik at vedkommende bar 

med seg en skepsis, eller i det minste en opplevelse av avstand, ovenfor meg, på bakgrunn av 

min rolle som «akademiker» og min status som kvinne. Denne fornemmelsen baserte seg 

delvis på hva informanten direkte uttrykte i sine beskrivelser av akademiske institusjoner, og 

av kvinner som gruppe, og delvis på indirekte uttrykksformer, som kroppsspråk, tonefall og 

en generelt offensiv fremtoning under intervjuet. I løpet av intervjuet opplevde jeg en sterk 

kognitiv dissonans, der min rolle som ideelt upartisk forsker og mine personlige verdier og 

holdninger, kom i konflikt med hverandre. Potensiale for slike rollekonflikter er til en viss 

grad innfelt i undersøkelsesformer der forskeren selv er det primære forskningsinstrumentet 
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(for eksempel dybdeintervjuer eller deltagende observasjon) (Fangen, 2010; Thagaard, 2009). 

Dette er et metodisk problem fordi det kan svekke kvaliteten på datamaterialet, og et etisk 

problem fordi det kan medføre at informanten ikke behandles på lik linje med øvrige 

informanter, eller med den respekt og rettferdighet vedkommende har krav på (Thagaard, 

2009). Ettersom jeg tidlig i intervjuet ble bevisst samhandlingsdynamikken, forsøkte jeg 

underveis å motarbeide egne følelsesmessige reaksjoner, og fokuserte på å skape en «trygg» 

intervjusituasjon ved å oppmuntre informanten til å dele av og utbrodere sine refleksjoner. Å 

lytte og «absorbere», fremfor å fortelle og moralisere. I etterkant av intervjuet, og under 

behandlingen av materialet, har jeg forsøkt å reflektere rundt mitt eget utgangspunkt, for å 

analytisk kunne separere det fra min rolle som forsker (Thagaard, 2009, s. 108-112).  

 Generalisering, validitet, reliabilitet  
Med henblikk på opplevelsen av indre konflikt, mellom rollen som forsker og rollen som 

privatperson, blir den subjektive kvaliteten ved dybdeintervju spesielt tydelig.   

Objektivitet i absolutt forstand, hvor man forsøker å minimere forskerens medvirkning til å 

«skape» resultatene av undersøkelsen er ikke bare et umulig ideal i denne sammenheng – det 

er heller ikke ønskelig. Dette er en av styrkene, så vel som svakhetene ved dybdeintervjuet 

som metode; det åpner for nettopp all den dybde og nyanserikdom en samtale mellom to 

individer kan by på. At slike undersøkelser ikke kan forstås og vurderes på «strenge», 

positivistiske premisser, betyr imidlertid ikke at de fritatt fra å forholde seg til vitenskapelige 

prinsipper om overførbarhet, validitet og reliabilitet. Tanken om «Refleksiv objektivitet», 

streben etter objektivitet rundt subjektivitet, er ledende for drøftingen av disse prinsippene og 

deres relasjon til denne studiens metodiske vurderinger (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 278-

279). Verken informanter eller datamateriale kan møtes fullstendig forutsetningsløst, og 

målsetningen har således ikke vært å «fjerne» forutsetningene, men å gjennom hele prosessen 

opprettholde et refleksivt forhold til dem. Betraktninger angående reliabilitet, validitet og 

generaliseringspotensiale har gjennomsyret alle undersøkelsens faser. Faser som tidligere i 

teksten er gjennomgått i detalj. Likevel ønsker jeg, med fare for en viss grad av repetisjon, å 

tydeliggjøre de metodiske valgenes relasjon til de vitenskapelige prinsippene. 

4.5.1 Reliabilitet 
I boken Interviews skriver Brinkmann og Kvale (2015, s. 281-282) at reliabilitet refererer til 

hvorvidt en undersøkelse fremstår som konsekvent og troverdig, og ofte behandles i 

sammenheng med hvorvidt lignende funn vil være reproduserbare under lignende forhold. På 

et overordnet plan har jeg forsøkt å styrke undersøkelsens reliabilitet ved gjennomgående å 
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klarlegge og presisere de ulike stegene i undersøkelsesprosessen, i tråd med tanken om 

refleksiv objektivitet. Ved å konkretisere hvordan jeg har gått frem for å innhente materialet, 

og hvilke grunnlag argumenter og konklusjoner bygger på, forsøker jeg å gjøre det mulig for 

leseren å vurdere om funnene er appliserbare til andre situasjoner. Mer konkret påpeker 

Brinkmann og Kvale (2015, s. 281) at reliabilitet i en intervjusammenheng vedrører hvorvidt 

informanter endrer sine svar i løpet av intervjuet, eller gir ulike svar til forskjellige 

intervjuere. Som eneste intervjuer har det åpenbart ikke vært mulig å «teste» min egen 

påvirkning på informantene i forhold til eventuelle andre intervjuere. Derimot har jeg forsøkt 

å belyse min rolle i intervjusituasjonen, samt tatt hensyn til ordvalgets påvirkningskraft. Som 

nevnt har jeg forsøkt å utforme ulike spørsmål eller innganger til forskningstemaene, slik at 

enkeltformuleringer ikke skulle binde eller lede informantenes respons. På denne måten 

kunne jeg ofte også identifisere de tilfellene der jeg opplevde at informanten ga varierte 

responser til samme tematikk, og bruke dette som et utgangspunkt for nærmere undersøkelse 

av tvetydighetens årsak; var det ordvalgene i spørsmålet? Et ønske fra informantens side om 

å belyse flere aspekter av temaet? Eller en følelse ambivalens?  

4.5.2  Validitet 
Validitet dreier seg om i hvilken grad en gitt undersøkelse og dets metoder faktisk undersøker 

temaene og problemstillingene den har som mål å undersøke (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 

282). Det er en slik «bred» definisjon som ligger til grunn for denne studiens 

validitetsbetraktninger. Såkalt kommunikativ validering, å drøfte og sammenligne antagelser i 

samtale, er den valideringsformen som primært har blitt benyttet (Brinkmann & Kvale, 2015, 

s. 288). Jeg har forsøkt å styrke undersøkelsens kommunikative validitet gjennom fire 

distinkte dialoger. Også dialog benyttes her i vid forstand, og refererer til mer enn kun 

samtaler mellom en eller flere parter, avgrenset i tid og rom. Den første dialogen har vært i 

intervjusituasjonen, hvor jeg har presentert betraktninger jeg har gjort underveis og stilt 

oppklarende spørsmål, for slik å teste om betraktningene gir gjenklang hos informantene selv 

(«member validation»).  Den andre dialogen har vært med min veileder, som gjennom 

tilbakemelding og diskusjon har vært med på å vurdere om slutningene som trekkes, og 

resonnementene disse bygger på, fremstår som rimelige («peer validation»). Konsultasjon av 

tidligere forskning og nærliggende teori kan forstås som en tredje dialog, hvor mine egne 

funn og forklaringer har blitt konfrontert med alternative funn og forklaringer – og dermed 

potensielle kilder til invalidering. Den siste dialogen er den som foregår i undersøkelsens 

møte med publikum («audience validation»), hvor jeg som nevnt har forsøkt å tydeliggjøre 
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alle studiens premisser slik at leseren skal ha tilstrekkelige forutsetninger for å kunne vurdere 

dens validitet (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 288-291).  

4.5.3 Overførbarhet og generaliseringspotensiale 
Ettersom denne undersøkelsen er en form for «case-studie», er statistisk generalisering, fra et 

representativt utvalg til en større populasjon, ikke gjennomførbart og er heller ikke studiens 

formål. Det betyr imidlertid ikke at undersøkelsen ikke har generaliseringspotensiale, og kan 

produsere innsikter av relevans for andre empiriske kontekster og forskningsområder. Yin 

(2014, s. 40-42) skriver at kasus-studier bør orientere seg etter prinsippet om analytisk 

generalisering. Primærhensikten med analytisk generalisering er å 1. kunne benytte funnene 

fra en gitt «case» for å kaste nytt empirisk lys over teoretiske konsepter, og bidra til å 

videreutvikle og revidere eksisterende teori og tidligere forskning og/eller 2. å utvikle egne 

konsepter basert på det foreliggende datamaterialet som ikke synes dekket av eksisterende 

teori. Yin understreker videre at målet med analytisk generalisering ikke kun er abstrakt 

teoriutvikling, men å kunne overføre kunnskapen til andre konkrete situasjoner (det være seg 

andre kasus-studier eller annen type forskning). Konsepter utviklet på bakgrunn av kasus-

studier kan også være relevante utenfor en strengt definert gruppe av lignende «cases», om de 

er tilstrekkelig utbrodert og abstrahert.   

Aksel Tjora argumenterer i sin artikkel «emergens», konseptutvikling og 

generalisering i kvalitativ forskning: Refleksjoner og eksempler» (2017) for en større grad av 

analytisk modighet og generaliseringsambisjon for kvalitativ forskning. Han kritiserer det han 

mener er en tilbøyelighet i kvalitativ forskning, og da spesielt den som benytter Grounded 

Theory som utgangspunkt, til å forbli på det deskriptive og anekdotiske nivået, og fraskrive 

seg ansvaret for å produsere kunnskap som er generaliserbar, med henvisning til prinsippet 

om en sterk empirisk forankring. Både Tjora, og en av opphavsmennene til Grounded Theory 

(Strauss & Corbin, 1994), påpeker at dette er en utbredt misforståelse hva angår hensikten 

med metoden. Grounded Theory, som enhver form for vitenskap, er et produkt av den 

historiske og forskningsmessige konteksten den ble utviklet innenfor. En sterk vektlegging av 

«Grounded»-, fremfor «Theory»-aspektet i det opprinnelige verket (Strauss & Corbin, 1994), 

var et retorisk grep, og et motsvar til rådende samfunnsvitenskapelige idealer og datidens 

dominerende tenkere som presenterte overgripende samfunnsteorier uten tydelig forankring i 

spesifikk empiri. Flere som i ettertid har benyttet metoden har rettet fokus nærmest 

utelukkende på den empiriske forankringen, på bekostning av Grounded Theory’s 

opprinnelige hovedmål: å utvikle teori. Imidlertid refererer teori, i denne sammenheng, ikke 

kun til såkalte «Grand Theories», men til utarbeiding av konsepter, modeller og 
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sammenhengsforklaringer på alle nivåer, fra mikrointeraksjon til ideologi- og 

samfunnsbetrakninger (Tjora, 2017; Strauss & Corbin, 1994)  

Selv om Grounded Theory har vært utgangspunktet for denne undersøkelsen, har 

fokuset på en empirinær tilnærming ikke fungert som en hvilepute. Å la refleksjoner vokse ut 

av intervjusubjektenes opplevelsesverden innebærer nettopp å bidra til vekst ved å tilføre et 

analytisk og teoretisk lag til deres beretninger. På tross av at jeg har vektlagt å la 

Tinderbrukeres egne forståelser utgjøre fundamentet i studien, har jeg samtidig vært bevisst 

på å ikke reduseres til et mikrofonstativ for informantene. Jeg har forsøkt å sikre tilførelsen 

av en ytterligere dimensjon, blant annet ved at den innledende materialnære kodingen ble 

etterfulgt av en teoretisk informert databehandling, med sikte på å oppnå et oversiktsbilde der 

sammenhenger, mønstre og avvik kunne identifiseres.  

Her kan det være på sin plass å peke på et konkret eksempel på hvordan elementer i det 

empiriske materialet, som ved første øyekast fremstår som case-spesifikt og farget av utvalg, 

ikke nødvendigvis reduserer overføringspotensialet. Med kun et raskt blikk på betingelsene 

for denne undersøkelsen, blant annet utvalget, kan man raskt konkludere med at dataene kan 

være preget av en overvekt av kvinner, heterofile, cis-personer. At den kun tar for seg 

mennesker i et urbant miljø, og at det er en overvekt av informanter med høyere utdanning, 

og relativt høy sosioøkonomisk status. Dessuten er en disproporsjonal andel av informantene 

utdannet eller under utdannelse innenfor humaniora og samfunnsvitenskapelige områder, 

med tilhørende høy kulturell kapital, identifikasjon med spesifikke miljøer og deling av 

bestemte referanserammer hva angår smak og preferanser. Dette kan ses å gi utslag i blant 

annet en stor grad av «BI og dress»-skepsis, eller «tung sminke og lav utringning»-motvilje. 

Hadde utvalget hatt andre karakteristikker ville disse tendensene kanskje vært erstattet av, 

eller i det minste vært supplert med, for eksempel en «fjällreven-sekk og pologenser»-

aversjon. Dette er likevel, i seg selv, ikke et hinder for generalisering. Uavhengig av 

verdivaløren som tillegges ulike kulturelle tegn eller smaksmarkører, er det at disse tegnene 

avleses, og hvordan denne prosessen foregår som er av interesse. Som en av informantene 

lattermildt spådde, så kom jeg til å få like mange ulike svar om bestemte preferanser som jeg 

hadde informanter. Innholdet i den enkelte preferanse er av sekundær interesse, fordi et slikt 

fokus innehar liten overføringsverdi. Hvis man derimot fokuserer på mekanismene som 

ligger til grunn for vurdering per se, betinget av Tinder som felles kontekst, vil mønstre og 

likhetstrekk rimeligvis utkrystallisere seg. Mønstre som potensielt også deles av andre 

grupper i andre kontekster. Dermed styrker et slik fokus undersøkelsens overføringsverdi, på 

tross av et lite, «convenience»- basert utvalg. Å tilføre innsikter som ikke kun er relevante for 

forskning på Tinderbruk og -brukere, men bidrar til en bredere refleksjon rundt samspillet 
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mellom teknologi, samhandling og selvforståelse, er i så måte undersøkelsens endelige 

ambisjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

5 Analyse 

På bakgrunn av det omfattende datamaterialet, har strategisk seleksjon i analysen ikke bare 

vært formålstjenlig, men uunnværlig. Undersøkelsens funn er ordnet tematisk i tre 

hoveddeler: «Motivasjon og bruk», «Selvpresentasjon på Tinder» og «Tinder som rom». 

Kategoriene tar utgangspunkt i overordnede forskningsspørsmål, intervjuguidens 

hovedkategorier, samt de fortolkninger, distinksjoner og problemstillinger som opptok 

informantene selv. Som nevnt har tilbakevendende tematikk, på tvers av intervjuene, stått i 

fokus, og eksemplifiseres med underbyggende og utdypende utsagn. Der enkelte beskrivelser, 

som skiller seg fra hovedmønstrene i materialet bidrar til nødvendig nyansering eller belyser 

interessante skillelinjer og kontraster, vil også disse trekkes frem. Denne formen for 

utvelgelse innebærer en risiko for at noen temaer faller i bakgrunnen, og at eksemplene som 

presenteres ikke alltid kan sies å være representative for alle informanter. Presentasjonen tar 

sikte på å belyse og sammenstille de sentrale perspektivene i materialet som helhet, uten å 

undergrave det enkelte intervjus egenart (Thagaard, 2009, 110-112). Det analysen har som 

mål å belyse er, på et overordnet plan, hvordan Tinderbrukere fortolker og forholder seg til 

selvpresentasjon i egne og andres profiler innenfor det sosiotekniske rammeverket 

applikasjonen fremsetter. Analysekapitelet er hovedsakelig ment å belyse den første 

hovedproblemstillingen, som undersøker selvpresentasjonsprosesser innenfor Tinder som 

sosioteknisk kontekst. Den andre hovedproblemstillingen, som undersøker svarene fra 

hovedproblemstilling 1 i en bredere medial, historisk og samfunnsmessig kontekst, blir først 

adressert direkte i diskusjonskapitelet.  

 Motivasjon og bruk 
Motivasjonen for å benytte Tinder, og dermed hva applikasjonen brukes til, kan ved første 

øyekast fremstå som utenfor denne undersøkelsens kjerneproblemstillinger.  

Likevel kan man rimeligvis anta at det brukere ønsker å oppnå ved å benytte Tinder betinger 

måten de presenterer seg på, og vurderer andre. Informantenes oppfatninger av hva 

applikasjonen kan, bør og er egnet for å brukes til sier dessuten noe om Tinder som arena for 

interaksjon, både hva gjelder det rent praktiske mulighetsrommet; det teknologiske, og hva 

som anses som akseptable motiver, forventninger og handlinger; det sosiale. At 

informantenes motiver inkluderes er ikke et forsøk på å gi en uttømmende oversikt over 

spekteret av potensielle motivasjoner, eller hyppigheten av den enkelte motivasjon. Til dét er 

andre metodiske innganger bedre egnet. Av det stadig voksende, men fortsatt relativt 
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sparsommelige korpus av Tinderforskning, er det også surveybaserte motivasjon- og 

bruksstudier som dominerer. Formålet med å berøre motivasjonstematikken er snarere å tilby 

tilstrekkelig kontekstualisering, noe som er en forutsetning for å kunne forstå informantenes 

fortolkninger og forklaringer av egen og andres selvpresentasjon.  

5.1.1 «Alle er på Tinder» 
Blant flertallet av informantene var fortellingen om hvordan de begynte å bruke Tinder i 

utgangspunktet en variasjon over narrativet om at det var nytt og spennende, en «snakkis» i 

vennekretsen, på skolen, på jobb eller i media, og at ren og skjær nysgjerrighet lokket dem til 

å opprette en egen profil. Flere opplevde også å høre suksesshistorier om venner og bekjente 

som ved hjelp av Tinder gjorde det bra på «sjekkemarkedet», eller hadde funnet permanente 

partnere. Enkelte nevnte også at de ønsket å «teste ut» sitt eget Tinder-potensiale og relative 

suksess vis-a-vis andre:  

Alexander: jeg hadde hørt om mange som hadde brukt Tinder før, og så bare… Hvordan fungerer det 
her? Og hvilket resultat vil jeg få hvis jeg begynner å bruke den appen? 
Intervjuer: til sammenligning med de menneskene du hadde hørt om det fra? 
Alexander: ja. Så det er jo et rent og skjært egosentrisk behov som gjorde at jeg begynte med Tinder. 
(Alexander, 24) 

Konkurranse og sammenligning kom imidlertid kun eksplisitt til uttrykk hos utvalgte 

mannlige informanter. Blant de kvinnelige informantene ble det oftere antydet, direkte eller 

indirekte, at historier om andres Tinder-suksesser gjorde dem håpefulle, og inspirerte tanker 

om at de selv kunne oppnå lignende individuelle eller relasjonelle mål, som i Kajas (21) 

beskrivelse: «Jeg har møtt en del folk, og jeg har en del venninner, som faktisk har møtt 

kjærestene sine på Tinder. Så det finnes på en måte håp om at du kan finne noen der». 

Opplevelsen av at Tinderbruk var utbredt, akseptert, og utgjorde et samtaleemne i 

hverdagen, bidro også til et behov for selv å ta del på Tinder som en sosial arena. Å 

opparbeide seg egen erfaring med applikasjonen var en inngang til sosial deltagelse, og en 

måte å unngå eksklusjon. Informantene led helt enkelt av fenomenet kjent som «FOMO»: 

«fear of missing out» (Urban Dictionary, 2018b). Dette kom mest tydelig fram i de yngre 

informantenes beretninger: 

Alle snakket om det (Tinder). Det er jo et sosialt medium. Det blir litt sånn som å ikke skulle ha 
Snapchat føler jeg. Fordi alle har det. På en måte blir du nesten litt utenfor hvis du ikke har det. (Julie, 

21) 
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Mathias: det var en sånn greie alle begynte med på et tidspunkt. Det var på videregående tipper jeg. 
Det var bare sånn alle gjorde. Det var morsomt og…  
Intervjuer: så det var sånn at du hadde lyst til å være en del av det de andre drev med? 

Mathias: ja. (Mathias, 21) 

På spørsmål om hvorfor de benyttet Tinder responderte flere med en noe oppgitt, men 

lattermild versjon av: «sånn som ting har blitt, hvor skal man ellers finne noen da?». Tinder 

ble gjerne beskrevet som en av nåtidens «hovedinnganger» blant unge single til å møte 

potensielle partnere. Som stedet «der alle er». Tinder utgjorde, om ikke den eneste veien å gå, 

så i det minste en av de mindre krevende, både ressurs- og tidsmessig i en hektisk hverdag, 

hvor den såkalte «tidsklemma» skapte begrensede muligheter for aktivt å lete etter partnere i 

andre settinger. Mange var åpne for at det fortsatt var mulig å møte partnere på mer 

«tradisjonelt» vis, som gjennom felles venner, på skole eller jobb, og anså denne formen for 

møter som å foretrekke over å møte noen via Tinder. Denne typen møter er dog avhengig av 

tilfeldigheter og flaks, noe som er av det sjeldne. I mellomtiden kunne det dermed «ikke 

skade» å ta aktivt grep, og delta på en arena hvor single faktisk samlet seg rundt målsetningen 

om å møtes. Enkelte pekte også på at de stort sett beveget seg i lukkede sosiale sirkler hvor 

sjansen for å møte nye potensielle partnere var lav.  

Elise: I begynnelsen så var det vel litt for å kunne møte noen. Jeg har tenkt litt på hvor jeg skulle møte 
noen, og har mange venner, men… Jeg kom ut av et langt samboerforhold, så mange av vennene mine - 
jeg kjenner jo de fleste - og det var ikke så mange single i vennekretsen. Så da var det litt for å se hvem 
som var single da. Jeg var vel 27-28 når jeg begynte, og det var veldig godt å møte de første jeg var på 
date med, bare for å se at det fortsatt var noen greie menn der ute (ler) (Elise, 30) 

Et annet hovedpoeng, spesielt blant de kvinnelige informantene, men også flere av de 

mannlige, var at det kulturelle rammeverket ikke tilrettela for å kunne finne mer langsiktige 

partnere. Det var tross alt på Tinder de andre single på utkikk befant seg, foruten om enkelte 

fysiske «sjekkearenaer» med lav status hva angikk grad av «seriøsitet». Settingene hvor man 

aktivt kunne forsøke å komme i snakk med fremmede, som for eksempel «ute på byen», var 

sterkt preget av rusmiddelbruk og en gjengs oppfatning av at relasjoner som ble inngått i en 

slik kontekst var av en frivol og ikke-forpliktende karakter.  

Hvordan skal man ellers møte noen nå? Utenom byen og fylla? Og hvor seriøst blir det da? Det er 
veldig sjeldent noen kommer opp til deg og spør om å få nummeret ditt for å prate med deg seinere 
eller noe sånt. Det er som regel bare for å få seg noe der og da. Så heller Tinder, hvor man får 

muligheten til å prate med noen ordentlig. (Sofia, 25) 
 



 48 

Carlos: Jeg tenker at i Norge så er det ganske vanskelig å skulle møte noen ansikt-til-ansikt, som i en 
bar. Når det først skjer, så er du ute med venner, det er helg, så mest sannsynlig er både du og den 
andre personen fulle. […]I det homofile miljøet så bruker man Tinder for å gå på date, og selvfølgelig 

bruker folk det for å knulle, men… 
Intervjuer: det er mer dating-orientert? 
Carlos: det er mer dating-orientert. Det er liksom, «vi burde prøve», og hvis det ikke fungerer, så går vi 
hvert til vårt.  
(Carlos, 31) 

Informantene opplevde dessuten at «dating», altså å be noen med ut til et fastsatt tidspunkt 

for sosialt samkvem, med det eksplisitte mål om å utforske romantisk og/eller seksuelt 

potensiale, ikke var en utbredt virksomhet, eller et nærliggende alternativ, utenfor Tinder-

sfæren. For mange hadde «dating» stort sett figurert som en del av importert amerikansk 

populærkultur, som man leste om eller så på TV, men var langt fra normen for norske, urbane 

kurtise-prosesser. Enkelte, som Ida (28), påpekte at før dating-applikasjonenes æra hadde de 

aldri vært på en «ordentlig date»: «Det blir virkelig hva du gjør det til. Det er en del av det 

moderne samfunnet tror jeg. Uten Tinder så tror jeg aldri jeg har vært på date jeg. Vanlig date 

liksom». Opplevelsen av et paradigmeskifte ble fremhevet, spesielt av de eldre informantene, 

som Elise (30): «Jeg var singel sist gang da jeg var 19 år, og da hadde jeg aldri deita eller 

tenkt at det var et begrep. Og så plutselig var jeg singel og… Da jeg var 19 år, i 2007, så var 

man litt spesiell og rar hvis man deita på nett. Men nå er jo ikke det rart i det hele tatt. Nå er 

det er kanskje mer rart å ikke være på nett og deite.»   

5.1.2 Oppmerksomhet, selvtillit og ensomhet 
En annen hovedmotivasjon og bruksområde for Tinder var å tilfredsstille behov for 

oppmerksomhet og bekreftelse. Oppmerksomhet, bekreftelse og selvtillit var temaer som ble 

tatt opp under nesten alle intervjuene, dog med forskjellig fortegn. Noen av informantene 

beskrev egen Tinderbruk med henvisning til hva slags «type» bruker de ikke var, altså den 

«typen» som benytter Tinder for å dekke et behov for sosial bekreftelse. På samme tid hvilte 

denne distinksjonen på en antagelse om at «mange» Tinderbrukere benyttet applikasjonen 

nettopp med et slikt mål for øye.  

For visse personer så er det en form for bekreftelse. Det er som å gå på byen og noen gir deg en 
kompliment. Det er samme opplegget. Så de prater aldri med folk, de møter aldri folk. De får matcher 
og bare ”å, shit alle synes jeg er så fin”, og så legger de fra seg telefonen og that’s it. Det er dritmange 
av dem, og det synes jeg er ganske spesielt. Og det går bare på person. Jeg er ikke sånn som får en bra 

feeling av å få noen matcher på Tinder. Så jeg synes det er ganske rart. Men det er mange som har det 
som en sånn bekreftelses-app. (Emma, 32) 
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Andre informanter trakk oppmerksomhet og bekreftelse fram som sentrale 

motivasjonsfaktorer, og pekte både på positive og negative konsekvenser av denne måten å 

bruke Tinder på. Det å få «matches», «superlikes»13, å «matche» med noen man anså som 

attraktive, å motta komplimenter eller etablere «en god tone» med noen i chat-funksjonen, 

kunne bidra til et såkalt «selvtillits-boost». Slik kunne Tinder fungere som en slags humør-

regulator. Som et verktøy for å stimulere positive emosjoner dersom man følte seg nedtrykt 

eller simpelthen kjedet seg. 

Intervjuer: hvorfor begynte du å bruke Tinder?  

Thea: skulle se hva Oslo har å by på? (ler). Nei, jeg vet ikke. Det er vel den der oppmerksomheten. For 
jeg er jævlig needy. Jeg klarer liksom ikke å være helt alene. Det blir kjedelig. Så det er vel for å få den 
oppmerksomheten. Å se, å snakke, og de spennende greiene. (Thea, 25) 

Enkelte beskrev imildertid at dette skapte en form for avhengighetsforhold til de 

selvtillitsfremmende effektene av Tinderbruk, hvor man hele tiden vendte tilbake til 

applikasjonen for å få en «easy fix» som over tid førte til et økt bekreftelsesbehov, hvilket 

brakte informanten tilbake til applikasjonen oftere. 

Noen ganger så er jeg på Tinder kanskje hver dag i halvannen uke eller to, så går jeg lei, og finner ut 

at nå må jeg stoppe for jeg begynner å få et bekreftelsesbehov. Det er en god blanding av det å dekke 
bekreftelsesbehovet, og det at jeg samtidig får mer bekreftelsesbehov av Tinder. (Julie, 21) 

Under sam-sveipingen med informantene, selv de som ikke nevnte bekreftelse som 

motivasjonsfaktor, kunne «humør-boost»-effekten observeres når vedkommende fikk en 

match eller mottok en chat-melding, og alt fra et diskré smil til fnisende gledesutbrudd 

etterfulgte. Noen la seg til en skøyeraktig påtatt overraskelse, med et «oj, det ble visst en 

match», mens andre understreket at de vanligvis fikk flere «matches» enn hva de gjorde 

under sam-sveipingen. Selv om mange av informantenes beskrivelser dreide seg om lettvint 

tilgang til spenning og sosial stimuli, kom også dypere, allmennmenneskelige behov og 

lengsler til syne, som ønsket om å knytte stabile, relasjonelle bånd eller å bøte på ensomhet, 

om enn sjeldnere og ofte mer indirekte. Et av de få eksemplene hvor slike grunnleggende 

sosiale savn eksplisitt ble beskrevet er fra Thomas (28), som svar på hvorfor han opprinnelig 

opprettet en Tinderprofil: «Hvorfor, ja. Det var vel nysgjerrighet blanda med at jeg var litt 

ensom. Jeg tenkte at det kanskje kunne være en enkel måte å bli kjent med folk på». At disse 

tendensene oftest kun kunne skimtes mellom linjene i hva informanten eksplisitt fortalte, 

                                            
13 Dette er synlig for brukeren som sveiper ved at profilen til vedkommende som har «superliket» brukeren 
fremheves i blått og markeres med «superlikens» karakteristiske symbol, en blå stjerne.   
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poengtert av endringer i tonefall eller ansiktsuttrykk, kan muligens forklares med at ensomhet 

og manglende sosial eller romantisk tilfredstillelse oppfattes som særs stigmatisert. Det anses 

gjerne som tegn på feil og mangler hos individet, snarere enn virkninger av eksterne faktorer 

som kulturell kontekst og sosiale strukturer.    

5.1.3 «Seriøse forhold», «dating» og «one night stands» 
En av de mer selvsagte bruksområdene for Tinder, applikasjonens uttalte funksjon, er søken 

etter romantiske eller seksuelle relasjoner. Denne motivasjonen kan grovt deles inn i tre 

underkategorier: kortsiktige seksuelle relasjoner, såkalte «one night stands», «dating», og 

langsiktige romantiske relasjoner. Disse bør ikke betraktes absolutte katergorier, men som 

punkter plassert på et spekter, som er organisert etter grad av emosjonell intimitet og 

forpliktelse. Punkter som informantene beveget seg mellom, betinget av interne faktorer som 

sinnsstemning, og eksterne faktorer som sosial kontekst, tid og sted. Enkelte åpnet for at de 

kunne, eller tidligere hadde, beveget seg fra ett ytterpunkt på motivasjonsskalaen til et annet, 

fra uforpliktende seksuelle relasjoner til leting etter en permanent partner. Andre lot til å stort 

sett befinne seg rundt sentrum av spekteret, hvor aktiviteten «dating», og dets sosiale og 

emosjonelle goder, nærmest fremsto som et mål i seg selv.  

Innenfor den første kategorien, med relativt lav grad av emosjonell intimitet og 

forpliktelse, finner vi motivasjonen til å benytte Tinder for å finne seksualpartnere for 

enkeltmøter. Interessant nok, til tross for at dette kanskje har vært applikasjonens mest 

omtalte bruksområde i medier og populærkultur, var det den mest sjeldent uttalte 

motivasjonen blant denne studiens informanter. Av tolv informanter fortalte tre at de tidligere 

hadde benyttet applikasjonen i et slikt henseende, men at de på nåværende tidspunkt hadde 

endret motivasjon og målsetting, og bare én innrømmet at han til tider fortsatt benyttet Tinder 

for å få tilgang til «tilfeldig sex». Imidlertid kom forestillingen om at Tinder ofte benyttes for 

seksuelle formål (av andre, vel å merke) stadig til syne i intervjusubjektenes beretninger. Det 

henvistes ikke sjeldent til en «allmenn oppfatning» om at applikasjonen primært var seksuelt 

orientert.  

Det er mye musikk (sic) rundt det (Tinder), mye myter. Og så har du den der nye boka til hun der dama 

som kom nå, hvor hun skrev at hun følte at hun spiste menn og om det med «ghosting» og sånt. Jeg 
føler at samfunnet sånn helhetlig får et inntrykk av at det er helt jævlig. Mens den allmenne 
konsensusen, som ikke blir portrettert i media, er at man har det som en blanding av en dating- og en 
sex-app. (Thomas, 28) 
 

Sofia: (ler) Det blir jo snakka om som en sex-app, og det skjønner jeg jo. Mange bruker det jo kun for å 
få seg noe. Men så har du veldig mange som bruker det for å finne noe seriøst. Man får de spørsmålene 
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av veldig mange óg: «Hva er du ute etter?». Men man snakker jo om det som en sex-app. Mamma 
spurte meg, for hun veit at jeg har Tinder, ”er det virkelig det??”. Jeg svarte at ”ja, for mange så er 
det jo det”, men ikke for meg. 

Intervjuer: Synes du det samsvarer med din opplevelse av appen?  
Sofia: Nei. Man har jo fått noen av dem som spør rett ut, men det er veldig mange jeg har hatt 
ordentlige samtaler med. Det er flere av dem, enn de som bare er ute etter noe. Men jeg vet ikke om jeg 
bare har vært heldig jeg? Og sluppet unna de verste der. (Sofia, 25) 

På samme tid eksisterte det en ambivalens rundt nettopp det som ofte ble oppfattet som 

ensartede portretteringer av Tinder. En metafor det gjennomgående ble trukket på for å 

redegjøre for applikasjonens virkeområde var «verktøy», hvor Tinder ble beskrevet som et 

redskap, uten innebygde formål, som kunne benyttes for å realisere et spekter av relasjonelle 

mål, hva nå enn de måtte være. Variasjoner over utsagnet «Det er hva du gjør det til» dukket 

jevnlig opp under intervjuene, og oppsummerer i grove trekk den dominerende forestillingen 

blant informantene, om Tinder som en relativt nøytral plattform som formidler brukeres 

intensjoner til hverandre. Det er brukere som tilfører applikasjonen verdier og hensikter, ikke 

motsatt.  

Jeg synes det (Tinder) har litt dårlig omdømme egentlig. Det er litt rart, for nesten alle bruker det jo. 
[…]Folk snakker om Tinder som om det er en egen institusjon med andre folk enn ellers i dating. Folk 
snakker liksom om  «jeg var på Tinderdate» eller «jeg møtte noen på Tinder», og «folk på Tinder er 

sånn». De har allerede bestemt seg for at det bare handler om sex og sånne ting […]. Men jeg synes det 
har et ufortjent dårlig rykte, for det blir jo virkelig hva du gjør det til også. Du kan beskytte deg mot en 
«one night stand», du blir jo ikke voldtatt liksom. Det kan være ubehagelige situasjoner, og du må gjøre 
litt research, men det er alltid en risk å møte et fremmed menneske hjemme hos dem uansett. Så det 

(Tinder) tror jeg har blitt en syndebukk som folk synes det er gøy å le av. […] (Ida, 28) 
 
[…] Men det (Tinder) er et verktøy, ikke sant. Det kommer jo litt an på hvordan man bruker det. Om det 
er en brødkniv, om det er LSD, eller om det er en dating-app. Du kan skjære brød eller du kan drepe 
deg selv, du kan ha en spirituell oppvåkning eller du kan føle at verden skal drepe deg, du kan bruke 

det som et verktøy til å finne mennesker du er interessert i, på forskjellige nivåer av relasjoner, eller du 
kan bruke det for at du skal få pult, rent kroppslig. (Thomas, 28) 

På den andre siden av spekteret befinner søken etter en langsiktig romantisk relasjon seg, 

rettere sagt «et fast forhold». Fire av mine informanter beskrev dette som en eksplisitt 

målsetting ved å benytte Tinder, mens samtlige åpnet for at deres «datingvirksomhet» på 

Tinder eventuelt kunne, og på sikt forhåpentligvis ville, lede til et langtids forhold.  

Majoriteten av intervjuobjektene posisjonerte seg dog langs sentrum av intimitetsspekteret, 

og fortalte at de ønsket å «date». At de ikke aktivt lette etter en fast partner, men var åpne for 

en slik utvikling om anledningen skulle by seg, og de møtte noen «spesielle». Imidlertid lot 
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det til at «dating» i seg selv ble ansett som en givende aktivitet, hvor interaksjon og flørt med 

relativt fremmede, tilførte «spenning i hverdagen» og ga emosjonell og sosial tilfredstillelse. 

Emmas (32) ide om en «søndagskjæreste» er illustrativ for denne tankegangen: «Jeg er heller 

ikke ute etter en relasjon gjennom Tinder, men det hadde jo vært hyggelig å i alle fall date 

littegrann da. Det er jo hyggelig. Man kan gå på kino, man kan jo faktisk henge ut litt og 

være litt søndagskjærester, om man synes hverandre er ok». Hvis man tar utgangspunkt i at vi 

lever i en tid hvor individet i stor grad stilles til ansvar for egen glede (jf: «enhver er sin egen 

lykkes smed»), kan det å erklære «dating» for «datingens skyld» som endelig målsetting, 

muligens anses som en form for gardering. Moira Weigel (2016) påpeker i sin krønike om 

datingens fremvekst «The Labour of Love» at samtidens individualistiske 

selvrealiseringsideologi også virker inn på kjærlighetens sfære, og at manglende romantisk 

«prestasjon», og dermed tilfredstillelse, er en byrde som tillegges individet alene. Dertil kan 

et av individualismens grunnleggende premisser hevdes å være at man, som et «suksessfullt» 

voksent menneske, skal være selvstendig og «nok i seg selv». Uten å undergrave 

intervjusubjektenes selvforståelse og forklaringsmåter, bør det like fullt åpnes for at «dating», 

som motivasjon, er en «trygg» merkelapp å benytte for å unngå å fremstå og forstå seg selv 

som mislykket i «prosjekt meg». Man trenger ikke, og er derfor ikke ute etter en partner. 

Samtidig kan man ikke mislykkes i sin søken etter en partner, hvis man ikke søker. I så måte 

kan «dating», som modus operandi, også tenkes å innebære selvopprettholdene og 

selvbeskyttende elementer.  

5.1.4 Underholdning og oversikt 
Helt i enden av intimitetsspekteret fantes et ytterligere bruksområde, å benytte Tinder som 

underholdning. Når en typisk situasjon for Tinderbruk skulle beskrives var «mens jeg sitter 

på do», «når jeg tar bussen», «når jeg sitter i sofaen, ser på tv og kjeder meg» 

gjennomgående. Å bla seg gjennom en katalog av selvfremstillinger, og eventuelt slå av en 

uformell prat, fungerte som en måte å fordrive tid på i etapper av hverdagslivet hvor et behov 

for stimuli meldte seg. «Spill» ble gjerne benyttet som en metafor for å forklare denne 

bruksformen. Særlig «Candy Crush», et mobil-spill kjent som en lettvint, men tidvis 

oppslukende, atspredelse ble trukket inn som eksempel, blant annet i Idas (28) beskrivelse: 

«Så nå bruker jeg det mer til underholdning, som om det er en slags menneskelig Candy 

Crush rett og slett. At du bare, njenje. Det har egentlig vært ren underholdning, ikke dating, i 

ett år, inntil nå da. Nylig. Når jeg var på date.» Går man denne parallellen i sømmene forstås 

Tinder, riktignok når den benyttes i «underholdnings-modus», som en beleilig fornøyelses-

app, som ikke legger beslag på store kognitive eller tidsmessige ressurser. Udelt 
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oppmerksomhet er unødvendig, det kan utføres med en viss automatikk, og fungerer mer enn 

noe annet som en måte å gjøre dagliglivets nødvendige, men nok så uinteressante gjøremål og 

dødtid interessante.  

Det kan være fristende å akseptere dette resonnementet «at face value»; å observere 

eller konsumere andres selvfremstillinger er per definisjon underholdende, og tilfredsstiller 

en slags grunnleggende menneskelig lyst. Man kan kanskje tenke seg at det å sveipe 

gjennom, og forundres av et utall merkelige, fascinerende, morsomme, vakre, anonyme eller 

ekstreme profiler kan sidestilles med andre sjangre av såkalt «sosial pornografisk»-

underholdning som reality-tv eller selvutleverende kjendisblogger. At det bærer i seg 

elementer av «sosialpornografi» er slett ikke umulig. Om man analyserer informantenes 

beretninger i større detalj, trer derimot en annen funksjon ved den uformelle underholdnings-

sveipingen frem: den gir sosial oversikt. Ved å observere og evaluere andres profiler kan man 

orientere seg i det sosiale landskapet. Man får innsikt i hvilke fremstillingsmåter som 

oppleves som gangbare og attraktive, og hvilke som ikke gjør det. Ubevisst, eller bevisst, 

kanskje vekselsvis både og, dannes et bilde av det såkalte «dating-markedet» spesielt, og 

bredere kulturelle trender og normer generelt - hva som er «normalt».   

Emma (32) beskriver her en typisk situasjon hvor hun benytter Tinder: «Når man bare 

skal ha en venninnekveld og bare le av det littegrann, og bare se hva som skjer, eller flørte og 

sånn. Eller om du virkelig er tom for ideer om hva man skal gjøre. Om du ikke skal gå noe 

sted eller gå ut, og så har du telefonen og så bare ah, kanskje jeg skal gå og sjekke Tindern». 

Det pure underholdningsaspektet er det første som trekkes frem, hun og venninnene ønsker 

seg en god latter. Andre del av utsagnet peker imidlertid hen mot noe mer – hun vil se hva 

som skjer – få et overblikk, en oppdatering. Hvis du ikke skal noe sted, som hun sier, altså ut 

i den fysiske verden for å delta og slik ajourføre og opprettholde sosial kunnskap og oversikt, 

kan en kikk på Tinder fungere som supplement. Et enda tydeligere eksempel er Carlos (31) 

sin forklaring på hvorfor han til stadighet laster ned Tinder på nytt, etter først å ha slettet 

applikasjonen: «Fordi, når jeg er ute og reiser, er «on the road», så er det litt sånn, ok, la oss 

sjekke ut markedet».  

Noe av den opprinnelige dragningen mot Tinder, og den stadige tilbakevendingen, kan 

kanskje lokaliseres nettopp i spenningsfeltet mellom den enkle og uforpliktende 

underholdningen, og det mer komplekse og reelle sosiale. Tinder inkorporerer spenningen det 

innebærer å delta i noe som har en risiko, noe som har en tilknytning til det «virkelige liv» 

med «virkelige konsekvenser», som ikke er fullstendig avskåret og fiksjonelt. Samtidig 

plasserer applikasjonen brukeren i en behagelig digital distanse fra sosialt ubehag eller 

alvorlige følger. Du kan tross alt sveipe nei. Du kan slette en match. Du kan til og med slette 
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hele applikasjonen. På denne måten utgjør Tinder et mellomsjikt mellom det komfortabelt 

uforpliktende og nervepirrende forpliktende. En slags emosjonelle investeringers skjærsild.  

Det er ikke så ofte jeg bruker det til å faktisk sjekke opp folk. Altså, jeg bruker det mer til 
prokrastinering enn til å sjekke opp folk. Jeg synes det er litt morsomt. Det er morsommere enn å spille 

«Candy Crush», som jeg synes er en ting hvor man ikke kommer noe sted. Med Tinder så kan man 
faktisk komme seg et sted, man kan få noe ut av det da føler jeg. (Alexander, 24) 

Som Alexander påpeker, til tross for at også han trekker på spill-metaforen, er Tinder noe 

annet enn Candy Crush, noe man kan «få noe ut av». Et virtuelt rom som flyter over i det 

fysiske, med potensiale for håndfaste virkninger – man kan «komme seg et sted». Ser man 

tilbake på Idas (28) beskrivelse av Tinder som et menneskelig «Candy-Crush», kan den 

oppmerksomme leser ha registrert at hennes fortelling ender i nettopp en slik «reell» 

konsekvens – hun går på date.  

5.1.5 Tinder-typologi 
Motivasjonsfaktorene og bruksformene som har blitt presentert kan organiseres i en typologi 

av fire ideal-typiske Tinderbrukere; Flaneuren, Dateren, Partneren og Jegeren. Det er 

nødvendig å understreke at den faktiske bruker ikke permanent befinner seg innenfor én av 

disse kategoriene. De er arketyper, og er som sådan grovmaskede og statiske, i motsetning til 

den reelle brukers plastiske motiver og bruksmønstre. Som nevnt tidligere flyter brukeren 

mellom de ulike «Tinder-typene» beroende på interne og eksterne impulser, og kan dessuten 

befinne seg innenfor to eller flere av typene parallelt eller vekselsvis. Flaneuren, den første, 

benytter Tinder, i kraft av å være en populær sosial arena, for å oppnå sosial oversikt, stimuli 

og underholdning, samt sosial og emosjonell bekreftelse. Vedkommende flanerer i det 

virtuelle dating-landskapet. Det er forbindelsen i seg selv som står i fokus, forbindelsen til et 

sosialt rom og dets deltagere, fremfor en fremtidig relasjonell utvikling. Den andre typen, 

Dateren, bruker Tinder for å oppnå gleden og spenningen ved å kunne flørte og interagere 

med potensielle partnere, og er gjerne åpen for en eventuell etablering av et langsiktig 

forhold. Partneren, den tredje typen, er en som målrettet benytter Tinder for å finne en 

romantisk og/eller seksuell partner for et langsiktig forhold. Den siste typen er Jegeren, som 

bruker Tinder for å finne og komme i kontakt med seksualpartnere for engangs-møter. 

Vedkommende forsøker gjerne å unngå «unødig» eller «overflødig» sosialisering og 

emosjonell tilknytning til partnere, og beveger seg raskt videre til neste kandidat. Selv om det 

er disse karakteristikkene som i størst grad farger den offentlige diskursen rundt 

applikasjonen, er de i liten grad fremtredende i informantenes beretninger, i det minste hva 

angår dem selv. I intervjumaterialet lever forestillingen om den kyniske, seksuelt motiverte 



 55 

Jegeren i beste velgående, men later i liten grad til å ha rot i intervjusubjektenes egne 

erfaringer. Jegeren fremstår således nærmest som en mytisk karakter som dominerer 

kollektive fortellinger om Tinder-universet, og den stereotypiske Tinder-bruker. Imidlertid 

kan dette være en refleksjon av et fortsatt eksisterende stigma knyttet til promiskuitet, spesielt 

for kvinner (Giddens, 1992, 9-11).  

 Selvpresentasjon på Tinder  
Tinder karakteriseres gjerne som en overfladisk applikasjon, i medier og populærkultur, så 

vel som i informantenes beskrivelser. Faktisk er dette kanskje den egenskapen ved 

applikasjonen som oftest ble trukket frem av informantene for å kontekstualisere eller 

forklare egen og andres adferd innenfor Tinders rammer. Fordi Tinders design er sentrert 

rundt bilder, og ytterligere informasjon er begrenset til enkel demografi samt en profiltekts på 

maksimalt 500 ord, utledes det ofte at selvpresentasjoner på Tinder per definisjon er grunne 

og fiksert på ytre kvaliteter, både i formidling og avlesning. De relativt komplekse 

tankeprosessene som kom til syne under sam-sveiping og intervju, hva angikk bruk og 

fortolkning av tegn og markører i Tinder-profiler, vitner om at en slik slutning er, om ikke 

fullstendig feilaktig, i hvert fall særs reduktiv og unyansert. Temaene «selvpresentasjon i 

egen profil» og «evaluering av selvpresentasjoner i andres profiler» presenteres under ett, 

ettersom disse i stor grad korresponderer med hverandre, og unødig repetisjon kan unngås. 

Dessuten er disse aspektene, skjønt adskillbare i teorien, uløselig sammenknyttet i praksis, og 

informerer hverandre kontinuerlig i et evig kretsløp. Derfor er det også hensiktsmessig å 

sammenstille egen og andres selvpresentasjon i den analytiske fremstillingen slik at 

sammenhengen mellom dem kommer tydeligere frem. At momenter informantene anser som 

attraktive hos andre, gjenspeiler og gjenspeiles i hvordan de selv ønsker å fremstå, kommer 

muligens ikke som noen overraskelse. Tross alt vil man kunne anta at brukeres oppfatninger, 

holdninger og verdier utgjør fundamentet for begge deler. En slik sammenheng utpekes også 

i tidligere studier av selvpresentasjon på Tinder, som hos Ward (2017), som blant annet 

skriver: «Attraction is subjective and laden with factors other than sex-appeal. These results 

suggest a mirroring of self-presentation with one’s potential matches, as users 

overwhelmingly reported searching for people like them».  

5.2.1 Magefølelse og “min type” 
Tendensen som Ward fremhever gikk også klart frem blant informantene i denne 

undersøkelsen, mest konkret representert ved frasen «min type». Den eksakte frasen ble ytret 

35 ganger i intervjumaterialet, og det underliggende sentimentet strukturerte både 
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fremstillingen av en selv, og utsilingen av andre. At samsvar sto i fokus går også frem fra 

øvrige ordvalg, som for eksempel at begrepet «felles», gjerne i kontekst av felles interesser 

eller felles venner, ble benyttet hele 84 ganger. Intervjusubjektene lot til å ha en mer eller 

mindre konkret forestilling, noen ganger i form av en vag men bestemt følelse, andre ganger i 

klart definerbare kjennetegn, om hva slags type de selv var. De opererte også med en idé om 

hvordan en slik type fremføres på Tinder, og kunne dermed identifisere og distingvere «sin 

type» i profilhavet. Dette artet seg oftest ikke som en kalkulert og nitidig gjennomgang av 

hver enkelt profil, men fungerte ut fra en form for intuisjon. Under sam-sveipingen syntes 

informantene å «skanne» Tinderprofiler i hopetall og raskt tempo. En anselig del av 

transkripsjonene fra sam-sveipingene består av lange remser med: «nei, nei, nei, ikke min 

type, nei, absolutt ikke, nei, nei, nei». «Skanningen» kunne så plutselig stoppe opp idet 

informantens oppmerksomhet ble fanget, og en mer detaljert granskning av profilelementer 

etterfulgte. Om de ble bedt om å redegjøre for sin bryske avvisning av profiler, svarte flere 

først at det var vanskelig å forklare, nettopp fordi det baserte seg på en form for magefølelse, 

en fornemmelse. «Jeg bare følte det ikke», som Ida (28) oppsummerte sin reaksjon på en 

profil, og påfølgende venstre-sveip.  

Spørsmålet som dermed meldte seg var, hva består denne intuisjonen i? Ved nærmere 

ettertanke lot den først udefinerbare magefølelsen seg gjerne nøste opp, og kunne utbroderes 

til lengre resonnement og forklaringer. Det krevdes sjeldent mer enn et enkelt «hvorfor?» for 

at intervjusubjektene kunne skissere lengre tankerekker og peke på sammenhenger og 

mønstre. Dette kan naturligvis tolkes som etterrasjonaliseringer. Den introspektive 

holdningen informantene inntok, kombinert med den relative spontaniteten og 

selvfølgeligheten i måten forklaringene ble presentert på, syntes imidlertid å peke hen mot 

noe dypereliggende. Om de mentale prosessene som resulterte i informantenes forklaringer 

var virksomme, dog ubevisst, under selve beslutningsprosessen, eller først ble iverksatt når de 

ble oppmuntret til refleksjon, er utenfor denne undersøkelsens rekkevidde, og krever andre 

metodiske verktøy. Det som berører studiens kjerne er imidlertid at informantene lot til å 

besitte et reservoar av personlige og kulturelle ressurser som de benyttet for å fortolke og 

kontekstualisere egne vurderinger og valg. Hårsveis, kameravinkel, emotikon-bruk, 

arbeidsplass, bekledning, omgivelser – tilsynelatende små, intetsigende tegn - ble registret 

raskt, og på en måte som ikke alltid var umiddelbart kognitivt tilgjengelig for informantene 

selv. Det var som om de på et subliminalt nivå oppfattet signaler og fortolket symboler som 

på overflaten opplevdes som en magefølelse. «Mye går liksom bare sånn på gefühlen» 

forklarte Julie (21), og konstaterte samtidig, med flere andre, at «det er litt rart når man 

liksom skal sitte å være bevisst, eller være litt mer bevisst.». Ved å trekke på et repertoar av 
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klassifiseringer, erfaringer og forestillinger fortolket informantene tegn i profilene, kunne 

konstruere fortellinger om hva slags «type» en profilinnehaver var, og brukte den samme 

kunnskapen for å kommunisere gjennom egne profiler. 

5.2.2 Interesser og personlighet  
Enkelte aspekter fremsto som gjennomgående viktig for informantene, både å formidle i egen 

profil og å lete frem i andres profiler. Blant disse var personlighet og interesser. På det 

konkrete planet kunne dette kommuniseres gjennom avbildninger av interessen i praksis, som 

hos Andreas (27): «jeg synes det var et fint bilde. Og det viser en av hobbyene mine kan du 

si, som da er fire dancing», eller Julie (21): «Og her er meg og katten min. Som gjør nesten 

samme ansiktsuttrykk, så det viser liksom at punkt 1. Katten min betyr mye for meg. Det har 

mye med livet mitt å gjøre. Punkt 2. Det er også litt sånn morsomt». Julies punkt 2 

demonstrerer også de mer komplekse tegn- og tolkningsprosessene i arbeid. De fleste 

informantene ønsket å formidle personlighetstrekk eller egenskaper som ikke like enkelt lot 

seg visualisere som en hobby, for eksempel humor eller manglende selvhøytidelighet. 

Enkelte benyttet tekstfeltet til dette, som Ida: 

Intervjuer: når du satte sammen profilen din hva tenkte du at det var viktigst å få fram? 
Ida: hvem jeg er? Nei da. Jeg har hatt mye forskjellige type tekster, jeg er jo glad i å skrive. Jeg har 
noen ganger brukt lang tid på morsomme tekster, eller absurde tekster. Skrevet at jeg er bare her for å 
bli gravid eller sånne ting. Eller jeg har hatt en lang liste over rare ting jeg liker, for jeg vil vise - jeg 

tror det sier noe om hvem jeg er. At jeg ikke er så selvhøytidelig. At jeg kan være litt morsomt, og ting 
jeg kanskje bryr meg om. (Ida, 28) 

Vanligere var det å forsøke å formidle disse egenskapene gjennom bildegalleriet, og ett 

enkelt bilde kunne gjerne fylle flere funksjoner parallelt. Det kunne illustrere en interesse 

direkte, på et umiddelbart nivå, men også symbolisere abstrakte egenskaper og stemninger, 

via assosiasjoner og fortolkning. 

Intervjuer: og her drikker du drinker med en venn? Hvorfor tok du med det bildet?  
Kaja: fordi jeg ville vise at jeg kan gå ut med venner og drikke og… […] ja, ha et litt sånn urbant liv. 

Litt sånn «Sex and the City»-aktig. (Kaja, 21) 
 
Sofia: der er jeg veldig glad, for jeg har bursdag, og var veldig fornøyd med ny jumpsuit, og med en øl. 
Altså, jeg viser at jeg drikker øl. Jeg er ikke den jenta som sitter og drikker cider og rusbrus - jeg er 
øljente, så da får jeg frem det også. Veldig viktig. 

Intervjuer: hva tenker du at det sier om deg? 
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Sofia: det er litt mer avslappa kanskje, jeg vet ikke helt hva folk tenker jeg, men jeg føler meg veldig 
mye mer avslappa når jeg drikker øl. Jeg drikker vin og alle sånne ting også, men skal jeg kose meg så 
tar jeg meg en øl. (Sofia, 25) 

I det siste utdraget kommer dobbelt-kommunikasjonen spesielt godt til syne. Bildet av Sofia 

som drikker øl forteller riktignok at Sofia liker øl, men det faktum at hun foretrekker øl sier 

også noe om henne som person. Egenskaper ved øl, eller øldrikking; det uformelle og 

uforfinede, i motsetning til den mer jålete vinen, eller det likefremme og autentiske, til 

forskjell fra den forsøtede og juvenile rusbrusen, overføres metonymisk til henne som person. 

Øldrikking er avslappet, ergo er «øldrikkeren» en avslappet person.  

Et annet visuelt virkemiddel som ble benyttet for å uttrykke personlighet var 

emotikoner («emojis»). Emotikoner kunne, i kraft av sin tvetydige symbolikk, være 

effektfulle formidlere av personlighet og utstråling. Tross alt kan det, med tanke på 

verbalspråkets sneverhet, være vanskelig nok å skulle sette ord på de mange utflytende og 

udefinerbare aspektene ved egen person, når man har ubegrenset plass til rådighet. Langt 

vanskeligere er det å skulle gjøre det i femhundre ord. Emotikonene var ofte ikke innrettet på 

å formidle et bestemt budskap per se, men kunne benyttes for å vekke assosiasjoner til ulike 

karakteristikker, og å forankre eller utfylle øvrige elementer i profilen. Kaja (21) valgte for 

eksempel å plassere rosa blomster i sin profiltekst, et symbol hvis feminitet og eleganse hun 

ønsket identifisere seg med. Emma (32) forklarte at hun benyttet «søte» emotikoner, blant 

annet for å balansere sitt ellers røffe image:  

Intervjuer: hvorfor har du valgt akkurat de? 
Emma: Fordi jeg liker dem. Jeg har veldig sånn stil hjemme hos meg selv […] Og når de (andre 
brukere) ser at det er sånne emojis så kan de stort sett ikke – de aner jo ikke hva det betyr, for det betyr 
egentlig ingenting - men jeg har tatovert alt det her. Og når jeg maler og er kreativ så går det mye i 
sånne temaer. Og det kan også være med å avdramatisere littegrann tror jeg. Fordi de er så søte 

emojis, at på et eller annet vis så kanskje det sier noe om at jeg har en myk, søt personlighet. At det ikke 
bare er at jeg har tatoveringer. Og det er mange som har tatt den altså. Mannfolk skjønner det liksom.  
Intervjuer: så det er nesten litt intuitivt?  
Emma: ja, jeg vet ikke. Men de tar den i alle fall. ”Du liker enhjørninger du”. Altså, sånn at de kan ta 

den kanskje mer barnslige siden av meg, som er ganske viktig. (Emma, 32) 

Bildeutsnitt, samt om omga seg med andre på bildene, hadde en symbolverdi for 

informantene. Å avbildes med andre antydet at man «var sosial»; det illustrerte eksistensen 

av vedkommendes sosiale relasjoner og nettverk, som igjen indikerte sosial kompetanse og 

attråverdighet. Én strategi var å velge bilder av seg selv sammen med en eller flere 

representanter fra gruppen man ønsket å tiltrekke, og på den måten vise at man er 
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«etterspurt» og ansett som attraktiv av andre. Via andres validering, deres «stamp of 

approval», ble personens attraktivitet befestet som en objektiv sannhet, en visualisert «god 

anmeldelse».  

Intervjuer: Og så er det deg og venner?  
Andreas: ute på byen.  

Intervjuer: ute på byen?  
Andreas: ja, og fokus på at det er en annen jente som sitter nært meg da. Det viser at ja, jeg har andre 
jenter i livet, det er andre jenter i min omgangskrets. 
Intervjuer: Og hva betyr det? 
Andreas: nei, det betyr at, altså, hvordan skal jeg forklare det? Man kan si at når en jente ser det bildet 

så ser hun at her er det noe pre-seleksjon som har skjedd, ikke sant, og hvis andre liker det, hvis andre 
liker den her personen, så er sjansen for at jeg også liker denne personen til stede. Det er i hvert fall 
sånn jeg tenker at folk tenker når de ser bildet. (Andreas, 27) 

Kamerautsnitt spilte også en rolle for hvordan bildene ble tolket. En annen måte å indikere 

sosial omgang, og dermed sosial kyndighet, var for eksempel å benytte bilder som, på grunn 

av utsnitt eller vinkel, ikke kunne vært tatt av en selv. Dermed fikk man demonstrert at man 

befant seg i sosiale settinger hvor andre tok bilder. Den klassiske «selfien» sto i særlig lav 

kurs hos informantene. Bildegalleri som besto overveiende, eller utelukkende av bilder der 

profilinnehaver var eneste motiv, ble forstått som tegn på at vedkommende manglet sosiale 

nettverk, spesielt der utsnittet på bildene antydet at de var tatt av brukeren selv. Ett eksempel 

er Alexanders (24) profilevaluering: «Hun er søt liksom. Interessant. Og morsomme bilder. 

Litt mye selfier. Det synes jeg er kjipt. Spesielt i speil. Det viser at dette er en person som 

ikke er så sosial». I tillegg til sosial utilstrekkelighet oppfattet informantene «selfies» som 

uttrykk for forfengelighet og ego-sentrisme, bygget på et resonnement i retning av: er 

kameraet fokusert på deg, er du antagelig fokusert på deg.  

[…] Det er sikkert for å vise at de er sosiale personer, og for å vise dem i settinger hvor de gjør ting. 
Og det kan jo være positivt det óg. For hvis de bare har bilder av seg selv, så kan det kanskje virke som 
at de er litt selvopptatte. Men her virker det mer som han er oppegående, og har venner, og vil finne på 

ting (Kaja, 21) 
 
Åja, hun har Instagramprofil, ja. Er majoriteten av bildene av henne selv så tenker jeg at hun mest 
sannsynlig er narsissist. Og det ser ut som det er tilfellet. Du legger ut bilder av deg selv i bikini, er det 
det som er interessant ved deg, eller er det noe annet? Da tenker jeg, du er pen, men det er ikke noen 

vits for meg å prøve en gang, for vi kommer ikke til å ha noen interesser til felles. […] Samme her, er 
det kroppen din som er mest interessant? Og hun har masse Instagrambilder óg. En, to, tre, fire, fem, 
seks, syv åtte, ni, ti, elleve, tolv, tretten, fjorten. Alle bildene så langt er bare av henne. Narsissist. 
(Thomas, 28) 
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«Selfien» ble forbundet med en type, en kategori av personer med visse egenskaper og 

karaktertrekk, flere av informantene ønsket å ta avstand fra. Sofia (25) beskrev sitt 

bildegalleri slik: «(Jeg har) ordentlige bilder av meg selv hvor jeg smiler og ikke sitter med 

noen trutmunn og typisk selfie. Jeg er ikke en sånn type jente, så jeg vil ikke få frem at jeg er 

det heller.» Ikke desto mindre fantes det strategier for å unngå å bli offer for «selfie-

stigmaet», og samtidig iscenesette seg på flatterende måter på egne premisser. Sofia 

innrømmet nemlig også at:  

Det der er faktisk en selfie med selvutløser. Det er det ingen som har tatt, der har jeg juksa skikkelig. 

Men da ser det i hvert fall ikke ut som du sitter der og tar den selfien. Det ser litt bedre ut sånn sett. Jeg 
har vanskelig for å sitte med telefonen rett foran trynet mitt og ta en selfie. Men selvutløser er min beste 
venn. Da funker det, for da ser det automatisk mye mer naturlig ut. Jeg foretrekker det. (Sofia, 25) 

Å inkludere bilder av seg selv med andre personer ble heller ikke oppfattet som udelt positivt. 

Hvorvidt det falt i god jord berodde på hvem som befant seg i bildet. Basert på bildeutsnitt 

kunne også tanker om hvem som ikke lenger befant seg i bildet, både i bokstavelig og 

metaforisk forstand, påvirke inntrykksdannelsen.  

En ting som er en ganske stor «throw off» for meg er når man ser at de har «croppa» bildet på siden 

her. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tenker kanskje at de har kutta ut en eks-kjæreste og har lyst til å 
bruke det bildet. Det er litt sånn: ok, jeg gidder ikke være noens samlivsterapeut. (Andreas, 27) 
 
Det jeg får ut av dette bildet er at han er i et slags åpent forhold. Der jeg kommer fra har vi et ordtak: 

«jeg er enten katedralen, eller jeg er ingenting». Jeg vil ikke være en sånn liten kirke, jeg vil være 
katedralen! […] Så hvis jeg ikke kan være katedralen vil jeg ikke være noen ting. (Carlos, 31) 

5.2.3 Smak, framtidsnarrativer og intensjon 
I forlengelse av å dekode personlighet og egenskaper; en profilinnehavers personlige 

identitet, ble også estetikk og smaksmarkører betraktet som sentrale for å danne seg et 

helhetlig inntrykk, som indikasjoner på sosial og kulturell tilhørighet; profilinnehaverens 

sosiale identitet. Stil var et begrep som ofte ble brukt i forbindelse med, og ble forstått som 

nært tilknyttet, type. 

Ida: Han ser for Warhammer-type ut for min del. 
Intervjuer: hvordan kan du se at han er Warhammer-type? 

Ida: jeg vet ikke (ler). Det er vel kanskje ofte de gutta som kan se litt sånn ut.  
Intervjuer: (ler) og hvordan er «sånn ut»?  
Ida: nå er han borte da, det er litt dumt. Men det er ofte litt sånn farga svart hår, litt sånn rotete 
hestehale, mye svart. Og så tror jeg han hadde en hettegenser med tribal på, eller flamme, eller noe 
sånt noe. Det var vel det som gave it away. (Ida, 28) 
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I Idas beskrivelse går det frem at hun på bakgrunn av smakstegn i et bildegalleri kategoriserer 

personen inn i en type. Vedkommende er en Warhammer-type, altså ikke bare en person som 

spiller fantasi-rollespillet Warhammer, men en person hvis identitetsmessige tilhørighet til en 

gruppe mennesker som interesserer seg for slikt, beveger seg i slike miljøer, og dermed er på 

en hvis måte, er avgjørende. På bakgrunn av smakstegn, kunne informantene skape detaljerte 

fortellinger om hvordan det øvrige livet og omgivelsene til profilinnehaveren så ut, som igjen 

ble forstått som en refleksjon av personlige egenskaper. Dette kunne i neste omgang brukes 

for å vurdere hvorvidt vedkommende delte informantenes livsanskuelser, interesser og 

preferanser - om de var deres type.  

 
Thomas: førsteinntrykket er at hun her har jeg alt for lite til felles med til at det er vits i å starte en 
relasjon. Hun er en vakker pike, men jeg har ingenting til felles med henne. 
Intervjuer: hvordan kan du se at du ikke har noe til felles med henne? 
Thomas: jeg ser det på stilen. 

Intervjuer: stilen? Klærne tenker du på? 
Thomas: ja. Hun er litt for basic. Hvis det sier deg noe. 
Intervjuer: nei, hva mener du med basic?  
Thomas: sånn streit, på en sånn kjedelig, enkel måte. Sånt som en som er veldig typisk mennesker som 
er basic er når man, hjemme i leiligheten og sånn, har sånn skrift. Sånne bokstaver hvor det står 

«home» eller «love» og sånt. Rammer inn ting som er veldig typisk sånn, lite kreativt da. Basic. 
(Thomas, 28) 

Estetiske markører kunne dessuten antyde overordnede sosiale karakerstikker ved 

vedkommende, som sosioøkonomisk status, politisk inklinasjon eller sosialgeografisk 

opprinnelse. 

Elise: det går jo litt på hårsveis merker jeg (ler) 
Intervjuer: ja? har det mye å si? 

Elise: ja, jeg tror det. Eller ikke det, men jeg tenker at det sier noe om hvem de er da.  
Intervjuer: hva tenker du da? hva tenker du at hans hår sier om ham? 
Elise: Nei, Jeg tenker jo kanskje sånn politisk at han er på høyresida og jeg er på venstresida. Og det 
har litt å si for meg. (Elise, 30) 

 
Julie: han også så litt bondsk ut. 
Intervjuer: hvordan kan du se at han er bondsk? 
Julie: jeg vet ikke, det er kanskje bare en unnskyldning for harry utseende, eller hva man liker å tenke 
på som harry utseende. Han hadde en piercing i øyebrynet som var veldig sånn 2005. For moten 

henger jo litt etter der. (Julie, 21) 
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Selv om markørene ofte var forbundet med personens bekledning eller utseendemessige 

karakteristikker, kunne også øvrig informasjon i bildene, for eksempel omgivelsene 

vedkommende var avbildet i, by på kontekstualiserende informasjon. Alexander (24) benyttet 

tegn som interiør og egenskaper ved rommet en person fremstilte seg i for å utlede 

sosioøkonomisk opphav: «oppvokst i et borgerlig hjem mest sannsynlig. Det er ganske store 

vinduer. Ja, litt opptatt av stil». Samfunnsorganiserende strukturer som klasse var imidlertid 

ikke de rådende referansepunktene blant informantene, og kanskje heller ikke av størst 

interesse. Snarere ble smakstegn vanligvis benyttet for å trekke konklusjoner om subkulturell 

identifikasjon eller miljøtilhørighet – om personen var en «metall-type», en «hippie-type», en 

«BI-type» osv.  

Kaja: han her likte jeg veldig godt førsteinntrykket av. Han er sånn passe hipster med svart-hvitt og 
spiser på en litt fin restaurant. Jeg er litt glad i sånne hipster-typer, men ikke for mye. 
Intervjuer: hvordan føler du at du kan se at han er litt hipster?  
Kaja: på klesstilen. Han har skjorta helt kneppa opp og så har han fjellrevensekk, og bildene er svart-
hvite. Mange hipstere pleier å ha svart-hvite bilder, og typ at han har øynene igjen på et bilde óg. Det 

er litt sånn hipster ting å gjøre. (Kaja, 21) 

Type-kategoriseringen, basert på smaks- og stiltegn, kunne dertil anvendes for å skape 

forestillinger om hvordan en fremtidig interaksjon med andre brukere ville utarte seg. 

Andreas: Jeg pleier å alltid å sjekke hvis de har veldig kort hår, eller veldig farga hår, eller noen ting 
som viser at de går i en veldig sosiopolitisk linje. Da pleier jeg å sjekke inn og hvis det er noen 
tendenser til at de er veldig feministiske, så bruker jeg også å krysse de ut.  

Intervjuer: hvorfor det? 
Andreas: fordi jeg vet at det er noen som jeg kommer til å komme veldig dårlig overens med. (Andreas, 
27) 

På grunnlag av tidligere erfaringer med bærere av en spesifikk type smakstegn, og 

holdningene og preferansene Andreas oppfatter at disse symboliserer, konkluderer han med 

at dette er personer han, ved et hypotetisk møte, vil komme «dårlig overens med». Denne 

resonneringsstrukturen, å «plassere» en profilinnehaver, eller snarere forestillingen om 

profilinnehaveren, i en hypotetisk fremtid, og vurdere hvordan et slikt scenario ville utspilt 

seg, var en fremtredende tendens blant informantene. De konstruerte framtidsnarrativer. 

Narrativene kunne anta både en kortsiktig eller en langsiktig karakter. Informantene kunne 

forestille seg en fremtidig date, eller vurdere om og eventuelt hvordan en annen bruker kunne 

inkorporeres i det livet de så for seg å leve i den overskuelige fremtid. De forsøkte kort sagt, i 
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Tinderterminologi, å evaluere hvorvidt en annen brukers forestilte livsløp «matchet» med 

deres egne.  

Han her trykker jeg inn på fordi han er produsent, og jeg har mange venner som driver med film, foto 
og sånne kreative ting. Så da går jeg ofte inn på folk som er fotografer, regissører eller sånne ting. For 

da tenker jeg at de kan passe sammen med meg og mine venner. (Kaja, 21) 
 
Ida: Søt. Men en bankfyr liksom. Der kicker det jo veldig inn en fordom. 
Intervjuer: Hva slags fordom? 
Ida: At det virker kjedelig. Det er noe man egentlig bare har hørt på film eller på tv. At bankfolk er 

kjedelige. Det er jo ikke sikkert. Jeg kjenner ingen bankfolk. Men han ser veldig ordentlig ut og… For 
meg er det viktig med hva slags kulturelt image du har. Om du viser tendenser til en viss stil i musikk, 
eller om du liker kunst. Om du er kulturelt opptatt rett og slett. En bankperson, som så ut som han var 
på «Findings» («electronic dance music»-festival), vil kanskje ikke dele de samme oppfatningene om 
hva som er den kulturelle kapitalen, for å si det sånn. Det er viktig for meg. Jeg har ikke lyst til å bare 

se på James Bond og gå på U2 konserter resten av livet mitt. (Ida, 28) 

Informantenes resonnement kunne, til forskjell fra fremtidsorienterte narrativer, også 

forankres i fortiden. Ofte kunne de, mer eller mindre eksplisitt, forsøke å evaluere 

intensjonen bak en bestemt selvfremstilling. Parallelt med fortolkningen av selve profilens 

bilder og ord, orientert mot «hva» og «hvilke», foregikk det en fortolkning av «hvorfor». 

Fremstillingsmåte, og valgene bak, kunne skape en kontekst å binde tolkninger til, og 

nyansere den særs kontrollerte formen for selvfremstillinger Tinder tillater. Når de aspektene 

av selvpresentasjon som er tilgjengelig for vurdering i overveiende grad er intensjonelle er 

det kanskje ikke overraskende at intensjonen sto sentralt i flere av informantenes 

evalueringer.   

Alexander: nei, det (personens utseende) fanger ikke øyet først faktisk. Jeg må gå gjennom alle bildene 

før det fanger meg, egentlig. Det er dette med, selve bildet, hvorfor man har valgt bildet, som fanger 
meg først. […] Fordi jeg synes jeg lærer så mye mer av å se på bilder, forskjellige bilder, enn å snakke 
med en person i en to timers tid.  
Intervjuer: det er litt den klassiske et bilde sier mer enn tusen ord? 
Alexander: ja, det er en klisje, men det er noe sant i den også. Det jeg tror er grunnen til at det sier mer 

enn tusen ord er at du, nettopp den personen som sitter bak den profilen, har valgt det ut. (Alexander, 
24) 
 
[…]Måten personen representerer seg på sier jo mye om hvem personen vil være, eller hvem man tror 

man er. Hvis det liksom samsvarer litt med sånn jeg tror jeg er, eller vil være, så er det fint. (Ida, 28) 
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Et mer konkret eksempel på intensjonsfortolkninger, var enkelte av informantenes tolkning 

av Tinder Plus, betalingsversjonen av Tinder, og hvordan dette hang sammen med 

intensjoner og personlige egenskaper. Tinder, i kraft av å være en geososial applikasjon, altså 

strukturert rundt lokasjon, begrenser i utgangspunktet den geografiske rekkevidden en bruker 

kan finne andre brukere innenfor (maks avstand er 60 km). Imidlertid kan brukeren, mot 

betaling, omgå de geografiske rammene, og komme i kontakt med andre brukere hvor som 

helst, uavhengig av egen posisjon. Med Tinder Plus kan man blant annet altså «swipe» og 

«matche» med Tinderbrukere verden over. Dette faktumet var vel kjent blant informantene, 

og flere tolket dermed stor geografisk avstand som en indikator på at brukeren de vurderte 

hadde Tinder Plus. Å ha Tinder Plus ble i sin tur forstått som beskrivende for 

profilinnehavers intensjoner og karakteristikker. Disse bunnet ofte ut i to arketyper, som 

befant seg på motsatte sider av skalaen for relasjonell suksess. På den ene siden kunne Plus-

brukere anses som personer som i øvrige settinger, eller i gratis-versjonen av Tinder, hadde 

liten seksuell og romantisk fremgang og dermed tydde til betalings-versjonens hjelpemidler. 

På den andre siden kunne Tinder Plus tyde på at vedkommende var en hook-up hobbyist som 

gjorde sport av å «Tindre», og benyttet betalingsversjonen for å effektivisere og nytte-

maksimere sine sysler.  

Ida: Også var han 800 km unna. Da har man kjøpt seg Tinder Plus, og det er et minus for min del.  
Intervjuer: Hvorfor det? 
Ida: Da virker du enten som en veldig proff-dater, eller veldig desperat. At det er veldig vanskelig for 

deg å finne noen, og at du må se andre steder, eller er veldig opptatt av de date-greiene, og det synes 
jeg virker litt slitsomt. […] Kanskje han da er litt sånn som dater masse og gjør sport av det, og det 
liker jeg ikke. Eller en fyr som har så vanskelig for å finne noe. Jeg vil jo ha en som jeg synes er kjekk, 
og da tror jeg ikke det er så vanskelig å finne noen. (Ida, 28) 
 

Julie: Her står det over 1000 km unna, som betyr at han har Tinder Plus, og da ser jeg på ham som 
desperat. Da blir det nei. […] Da tenker jeg at du tar det veldig seriøst da, for da betaler du 100, eller 
99 kroner i måneden for å prøve å finne folk på andre siden av jorda. Når du betaler for det så føler jeg 
at det går over en hvis grense. […]Det er noen som når de skal ut og reise, skaffer  seg Tinder plus. Og 

så på Tinder bare setter seg de stedene de skal. Da tenker jeg at da prøver du bare å finne deg en hook-
up på forhånd. Jeg blir ikke så veldig imponert av det, for det får meg til å føle at… Det blir på samme 
måte som når man skal booke et hotell på forhånd – jeg er ikke et hotell (ler). (Julie, 21) 

5.2.4 Selvpresentasjon – en balansekunst 
 «Du skal på en måte dekke det der gapet mellom hvem du tror du er og hvem du er, hva du 

tror andre liker og så videre, uten at det blir for krampeaktig» fastslo Ida (28) i en treffende 

refleksjon over anstrengelsene ved å skulle forene de mange aspektene av en identitet og 
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formidle dem til andre. Ideen om balanse, «å dekke gapet» mellom kontrasterende hensyn, 

utgjorde et grunnprinsipp som strukturerte og veiledet informantenes betraktninger. Den 

overgripende utfordringen var å finne balansen mellom 1. Selvoppfattet identitet og 

aspirasjoner, «hvem du tror du er». 2. Det mylderet av personlige karakteristikker man ikke 

er seg bevisst eller ønsker å vedkjenne seg, «hvem man er», og 3. Hvordan disse kan formes, 

filtreres, og presenteres på en måte som møter andres forventinger og preferanser, «hva du 

tror andre liker». Denne overordnede balansegangen kan spaltes og konkretiseres i flere 

«hensynspar»; to betydningsfulle, men delvis motstridende normer som skal tas hensyn til, og 

som vektes mot hverandre i et forsøk på å oppnå en balansert, og dermed optimal 

selvpresentasjon. I analysen av materialet har jeg identifisert fire slike hensynspar.  

Ett av disse hensynsparene var avveiningen mellom det å skille seg ut og det å presentere seg 

i overenstemmelse med etablerte Tinder-normer. Å skille seg ut har både en praktisk og en 

identitetsmessig funksjon. Ettersom man på Tinder har tilgang til et overveldende antall 

profiler, som alle i utgangspunktet er begrenset til en standardisert mal, blir det å skille seg ut, 

å fange andre brukeres oppmerksomhet og vekke nysgjerrighet, av sentral betydning. Dette er 

det praktiske aspektet. I tillegg har det et sosialt aspekt, ettersom man ved ikke å smelte 

sammen med massen av andre profiler, illustrerer at man «er seg selv», et individualismens 

mantra. «Å være seg selv» er igjen et todelt ideal. For det første innebærer det en evne til 

selvinnsikt, og autentisitet i formidlingen av denne innsikten. For det andre forutsetter det 

evnen og selvtilliten til å tenke og handle selvstendig. Vedkommende «marches to the beat of 

their own drum» og er ikke redd for å la det synes. 

Det essensielle vil jo være presentasjonen, å kunne klare å presentere seg. Å la motparten sitte igjen 
med et inntrykk av deg. For det er mange som egentlig ikke gir noe særlig inntrykk, de virker veldig 

plain, faller i bakgrunnen. Jeg tror det er mange måter man kan vise personligheten sin, selv om det er 
ganske begrenset. (Julie, 21) 

På samme tid, er det nødvendig å illustrere at man har kjennskap til og er fortrolig med de 

finmaskede detaljene av Tinders sosiale kodeks, Tinder-kompetanse, og i forlengelsen av 

dette demonstrere en mer generell sosial kompetanse og tilpasningsdyktighet.  

Alexander: At du velger å legge ut massevis av gruppebilder for eksempel, det sier veldig mye om deg 
som person.  

Intervjuer: hvordan da? 
Alexander: det sier at du ikke har særlig mye innsikt i hvordan en Tinderprofil burde funke? 
Intervjuer: som er da ikke gruppebilder?  
Alexander: ja, det betyr ikke så mye gruppebilder 
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Intervjuer: og det er en slags universell Tindernorm? Så hvis du er et sosialt bevisst menneske så burde 
du ha fått det med deg? 
Alexander: ja, for meg, så er det en sosial Tindernorm. For du må alltid tenke. Da tenker jeg at jeg 

snakker med en person som verken har innsikt i andre personer eller selvinnsikt, hvis du skjønner? […] 
Fordi det tar ikke lang tid å swipe gjennom profiler og tenke at, det der er irriterende, og hvis man da 
er en person som ikke tenker gjennom det, så føler jeg at den personen ikke klarer å kommunisere nok, 
til at jeg orker å kommunisere tilbake. (Alexander, 24) 

Det andre hensynsparet er balansen mellom å vise flere sider av seg selv gjennom profilen og 

å opprettholde et visst samsvar i fremstillingen. Også her hadde ett bestemt hensyn både en 

praktisk og en sosial funksjon. Å illustrere ulike sider hang sammen med behovet for å gi et 

mest mulig presist bilde av seg selv, og hadde dermed praktisk betydning. Samtidig 

symboliserte en flersidig profil personlig flersidighet – en helhetlig identitet med 

kompleksitet og dybde.  

Det er ikke nødvendigvis ansiktstrekkene som gjør det, men kanskje klesstilen, holdningen og 
ansiktsuttrykk. Liksom hele ”auraen”, hvis du kan si det sånn. Det uttrykket som de gir ut gjennom alle 
disse forskjellige komponentene, og som gjør at det blir ja eller nei. (Kaja, 21) 
 

Intervjuer: Hva slags person tror du de tror du er? Litt på samme måte som når du ser på andre 
menneskers bilder og gjør deg opp en forestilling om hvem de er som mennesker. Hva tror du de tenker 
om deg? 
Alexander: jeg tror de tenker at de her er en litt selvhøytidelig fyr. Med mye kunnskap, og kanskje litt 

kulturell kapital. For å bruke et sånt dårlig uttrykk. Som mest sannsynlig er blakk halve tiden. 
Forhåpentligvis som en som liker å ta en øl. Det håper jeg de får et inntrykk av. Det er derfor jeg putta 
inn det siste bildet også. At jeg håper at de setter pris på den samtalen som er veldig lavterskel. 
Intervjuer: så ikke så selvhøytidelig? At det blir en slags kontrastrategi? 
Alexander: ja, nettopp. Ja, jeg tror det er derfor jeg har putta det inn. Jeg tror jeg prøver å fremstå som 

en veldig kompleks person. […] Og jeg prøver da å vise at jeg er kompleks, samtidig som jeg håper at 
folk oppfatter at denne personen sier veldig mye på en gang. Det er det jeg tror da. Eller håper. 
(Alexander, 24) 

På den andre siden gikk det tydelig frem, spesielt under sam-sveipingen, at samsvar innad i 

profilen var viktig. Hvis variasjonen mellom bildene i en profil ble oppfattet som stor, særlig 

hva angikk profilinnehavers utseende, eller hvis profilteksten sto i sterk kontrast til 

bildegalleriet, vekket det skepsis og mistillit blant informantene. Dette endte gjerne med at 

profilinnehaveren ble stemplet som lite genuin og deretter forkastet. Uoverensstemmelser 

mellom elementer i en profil syntes, for informantene, å tyde på uoppriktighet. I enkelte 

tilfeller, som for eksempel hvis informantene fikk mistanke om at en profilinnehaver benyttet 

eldre bilder som ikke var representative for deres nåværende fremtoning, ble det oppfattet 
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som «grov» misfremstilling, dvs. ren løgn. Manglende samsvar ble imidlertid oftere tilskrevet 

«mildere» former for uoppriktighet, som at vedkommende var av typen som «snur kappen 

etter vinden», med lav grad av identitetsmessig stabilitet på tvers av sosiale kontekster. En 

slik bruker levde dermed ikke opp til det nevnte idealet om «å være seg selv», og ble således 

ansett som upålitelig.  

Dette peker hen mot det tredje hensynsparet; balansen mellom å være ærlig i sin 

selvpresentasjon og å samtidig fremstille seg som attraktiv. På spørsmål om hvor ærlig man 

burde være, responderte majoriteten nærmest automatisk med et: «så ærlig som mulig!». Idet 

de ble bedt om å utdype eller konkretisere hva dette faktisk innebar, viste det seg raskt at 

grensen mellom ærlighet og «TMI», «too much information», var flytende, relativ og 

vanskelig å definere. Ærlighet lot til å være et tema som informantene ikke først og fremst 

var uenige med hverandre om - de var uenige med seg selv. Selv om de normative 

«retningslinjene» de opererte med var vage, bar de like fullt stor moralsk tyngde. Få temaer 

så ut til å ergre og frustrere mer enn uærlighet. Ett prinsipp det eksisterte bred konsensus om 

var at «pynting», eller flatterende selektiv selvfremstilling, både var forventet og akseptert, 

men at bevisst misfremstilling var uakseptabelt. En hvis forskjell mellom informantene 

angående fortolkningsrammer og grad av kynisme var likevel til stede. Mens enkelte trakk 

direkte paralleller til markedsmekanismer, inntok flertallet et hakket mindre misantropisk 

perspektiv. Markedslogikk og -terminologi kunne imidlertid også skimtes i sistnevntes 

beskrivelser, om enn mer subtilt, som når de stilte spørsmålstegn ved hva «man hadde å 

tjene» på å skrøne.  

Andreas: Det er i og for seg en form for sosialt medium, og hvordan er det man fremstiller seg på 
sosiale medier – jo, fra sin beste side. Det er en egen ferdighet, og det er en enorm industri hvordan 

man skal fremstille seg selv. Du er et produkt, og dating er et helt fritt marked, det er ingen 
reguleringer av dating. Det er ikke noe som staten blander seg inn i. Det er det frieste markedet som 
finnes. Så det er jo salg.  
Intervjuer: så det på en måte greit å være relativt uærlig for å selge seg inn?  
Andreas : altså, jeg skulle ønske det var nei, men hvis alle gjør det…[…] Sett at du er en gutt med 

veldig middelmådig utseende og tar et profilbilde. Bokstavelig talt et profilbilde. Og legger ut 
interessene dine. Og tenker at hvis jeg møter den rette personen, så vil den personen like meg. Det er jo 
en myte, det finnes ikke. Fordi det finnes ingen «soulmate» eller noe sånt. Det handler om volum. Det 
eneste man får med dét er skuffelse fordi man ikke matcher med noen.[…]Hvis man ikke pusser på noe, 

hvorfor skal noen kjøpe det? Hvis du skal selge en mobiltelefon, og den er greasy og jævlig og full av 
hakk, da er det jo ingen som kjøper den. (Andreas, 27) 
 
Jeg tror de fleste er ærlige, men jeg tror ikke de gir all informasjon. Jeg tror det er få som lyver direkte. 
De som sier jeg liker hester og så hater man hester, de tror jeg ikke det er så mange av. Mens at de lar 
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være å fortelle ting, det skal du ikke se bort i fra. Jeg tror ikke det er så mange i dag som kommer med 
falsk informasjon. Jeg tror det er litt mer tidlig 90-tallet-datingprofiler hvor man skrev så mye rart om 
seg selv og la ut falske bilder fordi man var desperate. Men det er så transparent nå i forhold til 

tidligere, og det er så vanlig. Jeg tror ikke folk har behov for det. (Thomas, 28) 

Selektivitet fremsto som et nøkkelbegrep i denne sammenheng, og utgjorde et balansepunkt 

mellom ærlig og for ærlig. Flere av informantene påpekte at man selv i dagliglivet er 

selektive med hvilke sider av seg selv man velger å dele - en erkjennelse som syntes å 

legitimere og selvfølgeliggjøre selektivitet også i Tinderprofiler. Seleksjon var ikke bare 

akseptert, men ønskelig. Å etterlate noe til fantasien, opprettholde en viss mystikk, var 

vesentlig for en attraktiv fremstilling. Det var likevel kun bestemte typer informasjon som 

kunne selekteres bort. Såkalte definerende aspekter kunne ikke utelates. For eksempel ble 

man ansett som opplysningspliktig dersom man hadde barn. 

Intervjuer: hvor mye informasjon burde man inkludere om seg selv i en profil? 

Emma: ikke for mye. Jeg synes det er ok å ha litt å grave i, litt spenning. Jeg liker ikke når de skriver 
om absolutt alt. Men jeg synes det er ok at de skriver for eksempel viktige ting som hva de er ute etter 
da. Det er ok. Eller om de har tusen barn, så er det ok for folk å vite. (Emma, 32) 

Et godt eksempel på ærlighet som selektivitet, var Elises (30) måte å benytte Tinder på. Elise 

identifiserte BDSM (bondage, dominanse, sadisme og masochisme) som sin legning, og 

opererte med to ulike profiler. En BDSM-profil, under pseudonym og med et tegnet bilde, og 

en tradisjonell profil med eget navn og bilder av seg selv. Stigma rundt BDSM, på linje med 

andre seksuelle minoriteter, var årsaken til at hun benyttet en slik strategi. Elise ønsket 

kontroll over hvem som fikk kjennskap til dette aspektet ved hennes identitet. Samtidig 

opplevde hun seksualitetsaspektet som betydningsfullt, og forsøkte dermed, gjennom en 

profil som både bevarte en innledende anonymitet og som satte fokus på BDSM, å søke 

potensielle partnere med lignende preferanser. Seksualitetsaspektet var imidlertid ikke det 

eneste definerende aspektet ved hennes identitet, og hun valgte dermed også å ha en mer 

konvensjonell profil hvor andre egenskaper sto i fokus. På tross av den relativt store 

kontrasten mellom de to profilene, opplevde Elise at hun var ærlig i begge fremstillinger. De 

representerte helt enkelt ulike, men likeverdige, sider ved henne som person, og var på den 

måten begge sannferdige presentasjoner av henne: «Jeg føler jeg er ganske ærlig i de 

(profilene). Ja, jeg tenker det. Ærlig på to forskjellige måter. Jeg vil jo ikke si at jeg er uærlig 

i den andre profilen (den konvensjonelle) heller».  

Som nevnt var det utseendemessige diskrepanser som ble møtt med den kraftigste 

fordømmelsen av informantene. En, ved første øyekast, opplagt forklaring er den mye 
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omtalte overfladiskheten Tinder angivelig skaper. Informantene blir, i en sosioteknisk 

kontekst som dyrker ytre kvaliteter, utseendefikserte. Utseendemessige egenskaper oppfattes 

dermed som de mest definerende, og feilaktige fremstillinger av disse egenskapene regnes 

derfor som det største overtrampet. At det finnes elementer av sannhet i en slik 

argumentasjonsrekke er ikke umulig. I lys av de sammensatte analyseprosessene som 

kommer til syne i informantenes profilvurderinger, hvor en rekke sosiale og personlige 

egenskaper, langt utover rent fysiske trekk, står i fokus, fremstår en slik slutning imidlertid 

som så simplistisk at den grenser til urimelig. En alternativ, og det kan hevdes, mer plausibel 

forklaringsmodell er å se denne tendensen i sammenheng med informantenes normforståelse 

generelt. Direkte og bevisst misfremstilling er forstått som uakseptabelt, mens diskrepanser 

som oppstår fra «misforståelser», altså uintensjonell misfremstilling pga. selektiv 

selvpresentasjon, kan lettere tilgis. Ikke-utseendemessige kvaliteter som kan tolkes utfra 

profilene, som interesser, personlighetstrekk, sosial status og ligende, er i seg selv langt mer 

flyktige og flytende. Til forskjell fra utseendemessige trekk, kan slike karakteristikker som 

regel ikke avleses direkte fra profilen, men må symboliseres. Dermed åpner det for større 

tolkningsrom og følgelig flere mistolkninger. En diskrepans hva gjelder for eksempel humor 

kan i større grad unnskyldes som uintensjonell, hvor også fortolkeren bærer deler av ansvaret. 

Misfremstilling av ytre egenskaper krever derimot en større grad av bevissthet og aktivt 

inngrep (redigering av bilder, velge ikke representative bilder osv.). Dermed oppfattes 

utseendemessige uoverensstemmelser i større grad som kynisk manipulasjon for egen 

vinning.   

Så hvordan kommuniserte og identifiserte informantene ærlighet i profiler? Hva ble 

oppfattet som tegn på en sannferdig fremstilling? Ordet Naturlig dukket gjennomgående opp 

under intervjuene, og «naturlighet» som konsept lot til å stå sterkt i informantenes bevissthet. 

Det utgjorde et ideal som både egne og andres profiler ble vurdert i henhold til. Forståelsen 

av «naturlig» hang tett sammen med oppfatningen av inntrykksdannelse i sam-kroppslige 

kontekster, hvor fullstendig «redigering» av egen fremtoning er umulig. Alle sider, 

bokstavelig så vel som figurativt, er mer umiddelbart tilgjengelige. På tross av at man i nyere 

tid har et bredt spekter av interaksjonsformer å velge fra, betraktes sam-kroppslighet, hvor 

man i fysisk nærvær av andre kan observere og reagere på dem, fortsatt som den «naturlige» 

samhandlingsformen, som andre typer interaksjon måles opp mot. Teknologien vurderes i lys 

av biologien. En «naturlig» fremstilling lot til å betegne en fremstilling som i størst mulig 

grad imiterer fremtoning i ansikt-til-ansikt kontekster. «Naturlighet» kunne uttrykkes, og 

gjenkjennes ved, tilsynelatende, ikke-oppstilte bilder. 
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 Folk bare ”ja, jeg må jo portrettere meg selv, og da er det jo bra å ha et fotografbilde”, og jeg bare: 
(himler med øynene). Jeg er ikke med på det, den sosiale greia. Jeg vet ikke, det er veldig merkelig for 
meg. Jeg synes man skal ha helt vanlige bilder av seg selv. Litt ulike, gjerne med venner, i ulike vinkler 

og sånn, og så er det good. (Emma, 32) 

Både karakteristikker ved personen som var avbildet, som uanstrengte ansiktsuttrykk, 

avslappet kroppsspråk og bekledning, og karakteristikker ved bildene i seg selv, som utsnitt, 

vinkel eller «virkelighetsnær» estetikk, var av betydning for vurderingen av 

«naturlighetsgrad». Aller viktigst var likevel kombinasjonen av bildene; at det var mulig å 

observere profilinnehaver fra ulike sider, og slik etterape mulighetene i en ansikt-til-ansikt 

kontekst. Bilder av profilinnehaver «in situ», fremsto som optimale, ettersom fotografiet 

dermed lot til å være et biprodukt av en «naturlig» hendelse eller situasjon, og ikke et mål i 

seg selv. 

Det er nok det mest uhøytidelige bilde jeg har. For alle de andre var veldig sånn oppstilte, så da hadde 

jeg lyst til å ha ett som er tatt litt sånn i farten, som ikke er så oppstilt. (Kaja, 21) 
 
Sofia: Er det noen som har tatt bilde av deg, og dere er ute og har det gøy, eller sitter på en restaurant 
eller noe sånt noe, så er det et mer naturlig bilde, og bare tatt «in the moment». Sånn som noen ganger 
når man stiller seg opp etter en vegg, en hvit vegg, hvit bakgrunn, og skal ta bilde der hele tida, så er 

det bare for å ta et bra bilde og legge ut. Det er ikke noe som skjer rundt eller… 
Intervjuer: så hvis man har spontane bilder? 
Sofia: spontane bilder er bedre synes jeg, for det er enda mer genuint, synes jeg i hvert fall. (Sofia, 25) 

Hvis bildet er tatt spontant og av andre, har den avbildede personen, etter alt å dømme, 

mindre kontroll over egen iscenesettelse, og fremstillingen tolkes dermed som mer 

virkelighetsnær. Ved å velge å benytte slike bilder i sin profil illustrerer vedkommende at de 

«ikke har noe å skjule» og underbygger på den måten sin troverdighet.  

Julie: Jeg tenker at hvis folk skaper et glansbilde av seg selv så tenker jeg automatisk at de er uærlige. 

For man vet at folk ikke er perfekte. Og hvis de i så fall er så sabla perfekte så har du ikke noen sjanse 
uansett.  
Intervjuer: så hvis folk viser mer uflatterende sider av seg selv så… 
Julie: ja, hvis de viser mer uflatterende sider av seg selv også, så tenker jeg at de viser sånn: jeg har 

ikke noe å skjule, jeg er ikke perfekt, se dette. Det er også en side av meg, og man må ta alt, ikke bare 
det beste. (Julie, 21) 

Dette siste aspektet som kommer frem i Julies utsagn, å frivillig iscenesette seg på mindre 

flatterende måter for å underbygge autentisitet, gikk igjen blant flere av informantene. 

Uttrykk for humor og selvironi, da gjerne gjennom bilder som ikke først og fremst 



 71 

portretterte personen i tråd med rådende skjønnhetsidealer og sosiale normer, ble ansett som 

tegn på en genuin og ærlig selvpresentasjon. Som Ida (28) påpekte: «det er i hvert fall 

tillitsvekkende når folk viser seg i situasjoner hvor de er mindre flatterende da. Som er litt 

funny og litt sånn, ikke på sitt beste, eller skriver noe hvor man kanskje kødder med seg 

selv».  Selv om humor og selvironi var sterkt verdsatt og prioritert blant flere av 

informantene fantes det likevel, også for disse kvalitetene, et vippepunkt og en fare for 

overdrivelse. Dette leder over i det fjerde og siste hensynsparet informantene forsøkte å 

balansere; å bli tatt seriøst versus å bli ansett som en person som tar Tinder «for seriøst».  

Ida: jeg egentlig bare skrevet: (anonymisert profiltekst), fordi jeg er veldig tilhenger av å finne retro 

ord. Mamma sa det her om dagen til en fyr på Kiwi og jeg synes det var veldig morsomt. Det er veldig 
folkelig. Det står i kontrast til noen av bildene som kan være litt sånn, ikke pretensiøse men… Det blir 
litt sånn «art» møter folkelighet. Det representerer jo også meg, for jeg er veldig sånn folkelig og 
likanes, og ikke så veldig høytidelig som jeg kan se ut som. Jeg har fortsatt en smak som er voksen og 

sånne ting, og er en person med veldige gode verdier, har tanker og er reflektert rundt det meste, 
samtidig som jeg ikke er en person som er ja, veldig pretensiøs. 
Intervjuer: så det er en god balanse mellom seriøsitet og upretensiøshet?  
Ida: ja, det føler jeg er veldig for meg da. Eller sånn jeg er, jeg er en god blanding av de to. (ida, 28) 

Som nevnt tidligere rådet en grunnforståelse av Tinder som et rom for lekenhet, 

underholdning, og innledningsvis uforpliktende flørt. Følgelig skulle selvpresentasjoner helst 

reflektere at profilinnehaveren var innforstått med, og opererte utfra, en slik 

forståelsesramme. Vedkommende er fortrolig med Tindernormer, og illustrerer dermed en 

mer generell evne til å avlese og tilpasse seg sosial informasjon. Fra informantenes 

beskrivelser fremgikk det, selv fra dem som i utgangspunktet var på jakt etter langsiktige, 

forpliktende relasjoner, at en viss nonchalanse eller ubesværethet var påkrevd. Gjennom 

humoristiske tekster eller bilder, kunne man demonstrere at man ikke tok sin egen 

selvpresentasjon «for seriøst» og dermed heller ikke tok Tinder «for seriøst». Lot man for 

eksempel til å ha investert store ressurser i en «glanset» og «feilfri» selvpresentasjon, antydet 

det at vedkommende hadde høye forventinger til Tinder og dermed applikasjonens brukere. 

Forventninger som truet friheten fra tyngende sosiale forpliktelser, og friheten til å 

eksperimentere, leke og prøve seg frem.  

På den andre siden var det vel så viktig å opprettholde en oppriktighet og dermed en 

grad av «alvor» i iscenesettelsen. Å utelukkende spille på humor og spøk, for eksempel ved å 

kun benytte bilder med grimaser, komiske fotofiltere eller vitser og «puns» i profilteksten, 

kunne få informantene til å rynke på nesa og riste på hodet. Selv selvironi hadde et 

metningspunkt. For selvironi kunne lett bikke over i det som ble oppfattet som en generell 
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ironisk distanse – en ironisk distanse som harselerte ikke bare med applikasjonen i seg selv, 

men også med dens brukere. Som påpekt anerkjente informantene skillet mellom Tinder, en 

applikasjon som tross alt er sentrert rundt personer og relasjoner, og spill, som ene og alene 

er innrettet på egen fornøyelse og tidsfordriv. Ved å ha en «flåsete» profil, altså en profil uten 

elementer som vitnet om genuin vilje til å formidle informasjon om seg selv, risikerte man å 

tråkke på den felles situasjonsdefinisjonen og dermed personene som deler den.   

 Tinder som rom 
For å kunne gi en «tykk beskrivelse» (Geertz, 1973) av informantenes opplevelsesverdener er 

det nødvendig å, i større detalj, gjøre rede for hvordan de forstår konteksten de opererer 

innenfor. Hvilke oppfatninger av «Tinder som rom» utgjør utgangspunktet for de 

resonnement og beslutninger som tidligere har blitt presentert? Med begrepet «Tinder som 

rom» refereres det ikke først og fremst til de «objektive» betingelsene applikasjonen setter 

via sine algoritmer, grensesnitt og grafikk. En slik analyse er utenfor denne undersøkelsens 

rekkevidde. For studiens formål er dessuten Tinders «objektive» betingelser ikke av særlig 

relevans dersom informantene ikke forholder seg til dem (for eksempel på grunn av 

manglende kjennskap til algoritmenes virkemåte). Derfor vil jeg ikke gå nærmere inn på 

applikasjonens teknologiske betingelser per se, men derimot forsøke å beskrive hvordan disse 

betingelsene gjør seg gjeldende i brukernes bevissthet. Hvilke muligheter og begrensninger 

informantene opplever som gjeldende, hvilke forbindelser og årsaksforklaringer de peker ut, 

og hvordan de forstår applikasjonen i sammenheng med øvrige sosiale og kulturelle 

kontekster. Med andre ord er den avsluttende analysedelen fokusert på informantenes 

oppfattede mulighetsrom på Tinder. Noen av temaene som belyser Tinder som rom har 

allerede blitt beskrevet og diskutert i de foregående delkapitlene (eksempelvis Tinder som 

«overfladisk»). Disse temaene vil derfor ikke utdypes videre her, men kort nevnes og settes i 

relasjon til andre momenter i informantenes beskrivelser som synes avgjørende for deres 

opplevelse av Tinder.  

5.3.1 Tinder vs. ansikt-til-ansikt – hva er forskjellen? 
Tinder, som interaksjonskontekst, ble av informantene definert og vurdert i forhold til ansikt-

til-ansikt-interaksjon – en tilbøyelighet som også preger mediefortellinger og 

forskningslitteratur om dating-applikasjoner. Å beskrive egenskaper ved Tinder ble, med få 

unntak, gjort i et komparativt perspektiv, med en prototypisk ansikt-til-ansikt situasjon som 

utgangspunkt, for eksempel: «hvordan utarter denne typen interaksjon seg på et utsted i 

forhold til på Tinder?». Det bør nevnes at det i noen av tilfeller lå en sammenligning til 
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grunn, implisitt eller eksplisitt, i intervjuspørsmålene. Å benytte ansikt-til-ansikt-interaksjon 

som en slags «gullstandard» var dog en tydelig tendens, uavhengig av spørsmålet som stiltes.  

Utvalget av potensielle partnere som gjøres tilgjengelig på Tinder, til forskjell fra en 

gitt situasjon med fysisk samvær, kjennetegnet Tinder i informantenes øyne. Ikke bare 

antallet potensielle partnere, men også muligheten for å bli kjent med mennesker som man i 

egen krets, eller dagligliv, ellers ikke ville truffet, var egenskaper som ble trukket frem. På 

tross av at Tinders utvalg stort sett ble nevnt med positivt fortegn, beskrevet som spennende, 

beleilig, og som en kilde til håp, antydet enkelte at det tilsynelatende uendelige antallet 

potensielle partnere kunne virke overveldende og utmattende. Etter en forhåpningsfull 

innledende fase, med nær euforiske følelser over mulighetene som bød seg og matchene man 

mottok, kunne en form for «Tinder-trøtthet» tilta. Dette førte til at flere av informantene, når 

de i løpet av en periode med aktiv Tinderbruk uten videre suksess, eller i det minste mangel 

på ønskede resultater, slettet applikasjonen. Elise (30) oppsummerte prosessen slik: «jeg har 

vel hatt [Tinder] litt sånn av og på. Jeg har hatt to-tre måneder på, og så to-tre måneder hvor 

jeg bare sletter hele greia og gir opp hele prosjektet». Med et offisielt motto som lyder «any 

swipe can change your life», lokket imidlertid applikasjonens løfter om et stort og 

velassortert utvalg, informantene tilbake gang på gang.  

Første gang [jeg slettet Tinder] var nå for en måned sida tror jeg. For jeg har vært litt [på Tinder] før, 
hatt noen matcher som jeg syntes var litt ålreite. Så ble det litt sånn whatever altså. Så jeg bare sletta 
det. Og så var det gøy å prøve på nytt. Jeg tenkte at folk jeg har sagt nei til før synes jeg kanskje er 

interessante nå. Og bare for å få flere folk da. (Ida, 28) 

Flere fortalte, ikke uten selvironi, om et syklisk adferdsmønster, der de lastet ned Tinder, 

benyttet applikasjonen hyppig i en periode, for så å oppleve «Tinder-trøtthet», og dermed 

slettet applikasjonen. Etter en Tinder-løs periode endte de så opp med å laste ned 

applikasjonen på nytt, enten som et resultat av gjenvunnet nysgjerrighet, eller 

desillusjonerende opplevelser i møte med den ikke-digitale dating-verdenen. Carlos (31) var 

en av dem som beskrev et slik «evig» kretsløp: «Jeg har bodd i Norge i tre år, og jeg har 

brukt Tinder og ikke brukt Tinder. Jeg slutter i kanskje tre uker, og så vender jeg tilbake til 

Tinder-syklusen”.  

Et annet moment som ble trukket frem av informantene var mangelen på den ikke-

intensjonelle, kroppslige kommunikasjonsdimensjonen på Tinder. På tross av at informantene 

kunne gjøre seg opp relativt komplekse forestillinger om potensielle partnere ved hjelp av 

profilelementer, var det tydelig at den såkalte «kjemien» var vanskelig, om ikke umulig å 

evaluere over Tinder. Samtidig ble «personlig kjemi» beskrevet som en avgjørende 
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betingelse for utviklingen av en relasjon. Faktisk var «personlig kjemi» så viktig for flere av 

informantene, at de hevdet å være villige til å fire på krav og forventninger til potensielle 

partnere, angående både utseende og egenskaper, hvis «kjemien» var til stedet. 

Kompatibilitet «på papiret», som demografi eller deling av interesser, ønsker osv., lot til å 

være et brukbart utgangspunkt for vurdering, men kunne likevel kun i begrenset grad si noe 

om faktisk kompatibilitet. «Kjemi», eller «gnist», som det også ble omtalt som, var en 

størrelse som vanskelig lot seg konkretisere. «Man bare føler det», «man merker det med en 

gang», «enten så er det der, eller så er det ikke det» var forklaringer som gikk igjen. 

Oppsummert fremsto det i informantenes beskrivelser som en umiddelbar fornemmelse av 

samhørighet og forståelse. En opplevelse som var emosjonell fremfor rasjonell av karakter, 

sterkt kroppslig forankret og «absolutt». Flere beskrev også at de, selv i tilfeller hvor 

personen de møtte svarte til deres konkrete forventinger basert på profil og chat-

kommunikasjon, kunne sitte igjen med en følelse av forventningsbrudd og skuffelse. Ikke 

fordi vedkommende hadde ført dem bak lyset, eller informanten selv hadde opparbeidet seg 

idealiserte forventninger - personene de møtte fremsto jevnt over i tråd med deres antakelser - 

men fordi disse antagelsene hadde gitt opphav til en forventning om «personlig kjemi» som 

viste seg å ikke stemme.  

Intervjuer: Når du har vært på Tinder-dater, har du opplevd at folk fremstår som annerledes enn hva 
du forventet deg basert på profilene deres, eller er det mer eller mindre likt? 
Carlos: jeg vil si mer eller mindre likt. Men det er selvfølgelig litt annerledes. Det kommer jo også an 

på kjemien. De første ti minuttene av en date er kritiske, hvis du ikke føler at det er en “connection”. 
Du vil ikke at det skal være sånn: (imiterer pinlig stillhet).  
Intervjuer: synes du det er vanskelig å vurdere over Tinder? 
Carlos: Ja, jeg tror at alt i alt så kan man, over Tinder, skjønne hva han liker, og over teksting kan du 
få mer informasjon. Og man kan ha ting til felles, men det betyr ikke at det er hundre prosent. Jeg har 

for eksempel avsluttet en date 25 minutter etter at vi møttes. Liksom, sorry, men det her kommer ikke til 
å funke. (Carlos, 31) 
 
Intervjuer: de forventningene du hadde gjort deg opp på forhånd var ganske nærme?  

Ida: det er vanskelig for folk kan ha mange fellesting og sånn, men så handler det jo mye om kjemi - 
hvordan folk snakker og er - som er umulig å kjøre inn i en profil. Så det har vært flere av de [jeg har 
møtt] som det ikke har vært bra kjemi med, selv om det forhåpentligvis skulle vært det. Selv om det så 
sånn ut. Det er vanskelig å styre. (Ida, 28) 

At Tinder tilbyr en felles situasjonsdefinisjon, ble også trukket frem som en viktig egenskap 

ved applikasjonen. Til forskjell fra det informantene oppfattet som tilsvarende settinger for 

«sjekking» og flørt, for eksempel utesteder, betraktet de Tinder som en forhåndsdefinert 
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sosial kontekst, pga. at applikasjonens eksplisitte formål er «dating». Som Ida (28) beskrev 

det: «Når man først har matchet på Tinder så har man en felles kontekst, det er en love-app 

liksom». Riktignok finnes det antagelig like mange fortolkninger av konseptet «dating» blant 

Tinderbrukere som i resten av befolkningen, og som vist varierer brukeres motivasjoner og 

bruksmåter. At interaksjoner og relasjoner av en romantisk/og eller seksuell karakter 

definerte Tinder, opplevdes derimot som ubestridelig. M.a.o., selv om man kan utvikle 

platoniske relasjoner gjennom Tinder, er Tinder ikke primært definert som en platonisk 

kontekst. At situasjonen var tydelig definert, med et uttalt formål, gjorde det mulig å anta at 

man delte et grunnleggende sett av forventinger med andre situasjonsdeltagere. Dette 

reduserte i sin tur usikkerhet, og åpnet for å sanksjonere brudd på slike forventninger med en 

følelse av å ha den sosiale legitimiteten på sin side. Ettersom romantiske/seksuelle 

intensjoner i utgangspunktet var definert inn i applikasjonen, fjernet den effektivt den 

tradisjonelt kanskje høyeste terskelen for partnermøter i ansikt-til-ansikt kontekster; å 

innledningsvis identifisere om en potensiell partner er mottakelig for og interessert i 

romantisk/seksuell samhandling. Problemstillinger som hvorvidt en potensiell partner har 

samme legning, eller allerede befinner seg i en relasjon (dersom dette skulle utgjøre et 

hinder), ble også omgått. Således opplevdes prosessen som forenklet, terskelen for å opprette 

kontakt som senket, og følelser av sjenanse, ubehag og nervøsitet som dempet.  

Alexander: […] Jeg snakker ikke med folk på bar, jeg sjekker dem heller opp via Tinder i så fall.  
Intervjuer: hvorfor synes du det er lettere eller bedre med Tinder?  
Alexander: da har man en viss agenda. Da har man en grunn for at man er der. […] Terskelen blir mye 

høyere for å kunne snakke med en person ganske fint hvis man bare møter dem på en bar. Man vet aldri 
om, er dette her gjensidig? Det vet man hvis man har matcha på Tinder. Da er det en viss gjensidighet. 
(Alexander, 24) 

Selv om denne egenskapen i hovedsak ble betraktet som gunstig, ble negative aspekter også 

antydet. Den etablert felles definisjonen kunne for eksempel gi opphav til forventningspress,  

og medføre at eventuelle møter fikk et kunstig og tilgjort preg. En slik «arrangert-het» ble 

forstått i kontrast til en gradvis, løsere definert, og såkalt «naturlig» relasjonsutvikling som 

kan finne sted når man «tilfeldig» blir kjent potensielle partnere i ansikt-til-ansikt-situasjoner.  

Elise: når jeg møter noen, sånn som han jeg møter nå, så synes jeg det er veldig vanskelig, fordi dating 
på en måte er hele greia med at vi møtes. Vi har ikke noen annen måte å møtes på, eller noen naturlig 
måte, så vi må finne det på selv. I forhold til hvis man møtes gjennom venner eller møtes på jobb, så 
møtes man jo hele tida, og da trenger man ikke å avtale og møtes så mye heller. 
Intervjuer: at det blir litt oppsatt, litt kunstig? 
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Elise: ja, på en måte kunstig. Da blir det jo en ny måte å møte mennesker på, på godt og vondt. (Elise, 
30) 

5.3.2 Digital distanse – et tveegget sverd  
Anledning til innhenting av informasjon og deliberasjon, i forkant av et eventuelt møte, ble 

fremhevet som en vesentlig og fordelaktig egenskap ved Tinder. En påfallende kontrast til de 

typiske beskrivelsene av Tinder som «ubetenksomhetens medium». Identifisering av andre 

brukeres motiver gjennom profil og chat gjorde det mulig å «luke ut» de som hadde andre 

motiver enn en selv, og dermed unngå å investere tidsmessige og emosjonelle ressurser 

unødig. I kontrast til tilsvarende ansikt-til-ansikt-situasjoner, hvor potensielle partneres 

ønsker og mål ofte innledningsvis kan oppleves som diffuse, virket muligheten for pre-

interaksjon, og påfølgende pre-seleksjon, betryggende. Spesielt kvinnelige informanter 

påpekte fordelen ved å tidlig kunne fastslå om en mannlig bruker hadde andre intensjoner enn 

dem selv, ettersom flere opplevde at folk var ærligere og mer direkte om sine intensjoner og 

behov på Tinder, enn i ansikt-til-ansikt-kontekster. Dette ble ofte tilskrevet følelsen av digital 

distanse, altså at andre brukere innledningsvis oppfattes som sosialt og emosjonelt «fjernere» 

enn under fysisk samvær, fordi interaksjonen er mediert. Digital distanse tillot dessuten 

informantene å vurdere potensielle partnere «på trygg avstand», uten tyngende sosiale 

forpliktelser, og ubehaget forbundet med at én, eller begge parter, taper ansikt ved en 

avvisning. At lav sosial og emosjonell investering i, og forpliktelse til, menneskene man 

interagerer med, gjør det enklere å avvise potensielle partnere «en masse» basert på overilte, 

og overfladiske vurderinger, utgjør kjernen i store deler av kritikken som rettes mot Tinder. 

Denne tanken var heller ikke fremmed for informantene, som fastslo at egne avgjørelser ikke 

alltid var bygd på grundig overveielse eller særlig tilgivende evalueringer av andre. Enkelte 

påpekte at de hadde lagt merke til, og ikke uten et visst ubehag, at de på Tinder hadde et 

mindre empatisk og mer blasert forhold til menneskene de ble presentert for, enn i ansikt-til-

ansikt-kontekster. Dessuten gikk det frem fra flere av informantenes fortellinger at tendensen 

til emosjonell avstandtagen både gradvis ble forsterket over tid, og i økende grad tatt for gitt. 

Da jeg først fikk Tinder, var det så stort, jeg var håpefull og nysingel, og litt sånn: jeg kan sikkert bare 
velge hvem jeg vil ha, eller være veldig sånn spesifikk. Da gikk jeg innom og søkte opp folk på 
Facebook, og prøvde å finne ting der. Finne alt. For jeg måtte jo ha en som var helt riktig. Jeg trodde 
liksom at en match var veldig mye. Men nå er jeg… Nå trenger jeg ikke å gjøre det. Ikke å gå inn på 

«Instaen» heller. Hvis de snakker til meg, så må jeg ikke svare. Så da er det er jo bare å like, og så er 
det hyggelig. (Ida, 28) 
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Når man er veldig ny på det, så blir man veldig sånn, «å, dette var en vakker pike», og så går man inn 
og ser, og da ser man mye mer grundig og så leser man litt. Dersom man begynner å gjøre det på hver 
eneste person, så begynner man bevisst, eller ubevisst, å skape relasjoner i hodet sitt til det menneske, 

før man i det hele tatt har en reell «connection», og det blir veldig slitsomt. Hvis man skal skape en 
relasjon til hvert eneste bilde man ser så øker det også potensiale for avvisning, og den dårlige følelsen 
av å drive med disse appene. Jeg vet ikke om det er veldig typisk gutter, å bare swipe, swipe, swipe, 
men det er derfor jeg har begynt å gjøre det, fordi jeg vet at hvis jeg ikke gjør det, så bruker jeg for mye 
energi på hvert bilde. Unødvendig energi. På å tenke ut potensielle fremtider som egentlig ikke er 

relevante i det hele tatt. (Thomas, 28) 

En slik gradvis prosess av emosjonell avflatning ble gjerne forstått i sammenheng med 

Tinders mye omtalte overfladiske premiss. Noen av informantene beskrev for eksempel at de 

i større grad hadde blitt bevisst og adoptert idealer og standarder som syntes gjeldene på 

Tinder.  

Så tenker jeg jo også at det gjør noe med meg på en negativ måte. Sånn som, jeg tenkte aldri på høyde 
før, men på Tinder så står det jo høyde. Jeg har blitt mer og mer sånn, fått en liste med krav. Og man 

ser ikke helt personene for de de er lenger. At man liksom dømmer på utseende, man dømmer på 
profiltekst, og det går jo tilbake på meg også. Men jeg tenker jo på de jeg ser på som mer digitaliserte 
enn meg selv. (Elise, 30) 

Erkjennelsen av egen deltagelse i «overfladiskheten» lot ofte til å etterfølges av skam og 

skyldfølelse, slik som når Thea (25) under sam-sveipingen utbrøt «Jeg føler meg så slem! Det 

føles så slemt å bare sitte å dømme folk sånn: ja, nei, men det var skjegg, eller gammel, eller 

blond». Imidlertid akkompagnertes kritiske vurderinger av profiler også ofte av bemerkninger 

om Tinders iboende overfladiske karakter. Denne bevegelsen fra erkjennelse av «egen 

overfladiskhet» til «applikasjonens overfladiske karakter» syntes avgjørende for å negere 

ubehag og legitimere egen adferd. Ved å konstatere at Tinder er overfladisk, og i så måte kun 

tillater overfladiske vurderinger, forskyves ansvaret fra brukeren til teknologien, og man 

stilles fritt til å fortsette å fornøyes, uten betenkeligheter.  

Jeg merker det går mye på fordommer, når man får såpass lite å jobbe med. Det er veldig mye som går 
kjapt, og det er veldig mange sånne mikrouttrykk når man snakker med folk, som stemmeleie - alle disse 
tingene som er med på å bygge opp en person -  som går tapt. Så man må liksom bare bruke 
fordommene til å orientere seg fram. (Julie, 21) 

 
Det er en skikkelig overfladisk app hvor man X’er ut og liker på grunn av utseende, og jeg føler meg 
skikkelig fæl, men jeg matcher nesten aldri med noen utenlandske. Med mindre de er fra samme region 
som meg da. (Sofia, 25) 



 78 

«Man kan jo alltids slette folk senere» smilte Julie (21), mens hun overveide om brukeren 

hun vurderte skulle sveipes til høyre eller venstre. Isolert, fremstår denne typen utsagn som 

emblematisk for kynismen som hevdes å prege samhandling og relasjoner på Tinder.  I 

kontekst derimot, belyser utsagnet et ytterligere aspekt ved den «digitale distansen», som 

sjeldnere får plass i omtalen av Tinder. For Julie var muligheten til å kunne «slette» brukeren 

etter å ha «matchet» med dem, uten for store sosiale omkostninger, et argument for å gi 

vedkommende en sjanse – en sjanse hun kanskje ikke ville vært villig til å gi dem i en 

tilsvarende ansikt-til-ansikt-kontekst. At Tinder som rom la til rette for små sosiale 

investeringer i menneskene de vurderte gjennomsyret informantenes beretninger, og medførte 

riktignok en lav terskel for kontant avvisning. Små investeringer og senket terskel innebar 

imidlertid også at det opplevdes som lettere å akseptere eller initiere samhandling, og dermed 

åpne opp for å utvikle en relasjon. En «hva har jeg å tape?»-holdning preget flere av 

beslutningsprosessene under sam-sveipingen med informantene. I tilfeller hvor de var usikre 

på om de skulle akseptere eller avvise en annen bruker, ble tilbøyeligheten til å akseptere, «å 

gi folk en sjanse», synlig. Fortellinger om å ha blitt «positivt overrasket» over brukere man 

innledningsvis ikke hadde ansett som «sin type», men som man etter samhandling over tid 

endret oppfatning av, var heller ikke sjeldne. For enkelte hadde slike erfaringer ikke bare 

endret oppfatningen av den andre brukeren, men også utløst en revurdering av egne idealer 

og standarder. Elise (30) fortalte blant annet at hun ved første blikk på profilen til personen 

hun for øyeblikket «datet» var usikker på om han var «hennes type». Etter en periode med 

interaksjon via Tinder, og etterhvert hvert ansikt-til-ansikt, skiftet fokuset fra ytre tegn til 

indre kvaliteter, og det utviklet seg en relasjon. En lignende anekdote ble delt av Thea (25), 

som via Tinder kom i kontakt med en mann hun ikke oppfattet som utseendemessig 

appellerende, men som hun likevel valgte å la tvilen komme til gode: 

Han legen jeg møtte, han var egentlig ikke en sånn jeg bare wow, ville snudd meg etter han på gata. 

Men vi snakka så bra sammen og det var morsomt og vi tulla […] Han var like høy som meg og litt 
småtjukk, men det gjør liksom ingenting når kjemien er så god[…] Da var det ikke så viktig med høyde 
og kropp og sånn. (Thea, 25) 

I en sosial kontekst preget av digital distanse, hvor sosiale og emosjonelle investeringer er 

mindre, kunne Elise og Thea «ta seg råd» til å akseptere potensielle partnere de i 

utgangspunktet var skeptiske til, ettersom omkostningene ved en senere avvisning var 

tilsvarende små. I så måte er den digitale distansen som preger Tinder som sosial arena, 

tosidig. Opplevelsen av avstand gjør det enklere å redusere andre brukere til sine profiler – å 

fremmedgjøre og objektivere. Like fullt ligger det i «trygg» avstand en frihet til å prøve seg 
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frem, eksperimentere, ta sjanser – et aspekt som hittil, i liten grad, har blitt belyst i 

forskningslitteratur og mediedekning.  
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6 Diskusjon og konklusjon 

Analysen av datamaterialet har redegjort for informantenes motivasjoner for å benytte 

Tinder, og hvordan disse veksler beroende på situasjonelle så vel som individuelle faktorer. 

Den har tatt for seg hvordan informantene benytter tegn i Tinderprofiler, primært av den 

visuelle sorten, til å konstruere presentasjoner av seg selv, og til å danne seg inntrykk av 

andre. I tillegg har informantenes opplevelser og oppfatninger av Tinder som sosialt rom blitt 

presentert. Diskusjonen vil først ta for seg Tinders «affordances», for å tilby en kontekst for 

den påfølgende diskusjonen av motivasjon og selvpresentasjon. Det første delkapittelet 

adresserer oppgavens hovedproblemstilling, om iscenesettelse og inntrykksdannelse, i 

samspill med Tinders sosiotekniske betingelser. Funnene fra dette kapitelet plasseres og 

diskuteres så i en bredere sosiokulturell kontekst: først i lys av medienes Tinder-diskurser, så 

i lys av Giddens’, Baumans, Beck- og Beck-Gernsheims refleksjoner rundt relasjoner og 

intimitet i det senmoderne samfunn. Til slutt drøftes studiens begrensninger, implikasjoner, 

og forslag til fremtidig forskning på feltet, etterfulgt studiens mest sentrale funn oppsummert.  

 Motivasjon, selvpresentasjon og «affordances» 

6.1.1 Tinders «affordances»  
Informantene selv anskueliggjør, i sine fortellinger og forklaringer, to ulike perspektiver på 

forholdet mellom teknologiske og sosiale faktorer. Beroende på kontekst, legger de tidvis 

vekt på den individuelle evnen og muligheten til å forme hvordan Tinder benyttes, og hvilke 

sosiale utfall Tinderbruk har, mens de i andre tilfeller trekker frem hvordan 

brukergrensesnittet og Tinderkulturen oppfordrer til visse former for bruk. Resonnement 

som: «Tinder er overfladisk, og dermed må jeg være overfladisk i mine vurderinger», 

presenterer Tinder som eneste premisslegger for handling og samhandling. Resonnement 

som: «Tinder har et ufortjent dårlig rykte – det er hva man gjør det til», presenterer derimot 

applikasjonen som et nøytralt verktøy, en formidler av brukernes intensjoner. Således skifter 

informantene, etter eget forgodtbefinnende, mellom to motpoler i et kontinuum med en lang 

akademisk forhistorie: mellom teknologisk og sosial determinisme, mellom struktur og aktør.  

Den påfølgende diskusjonen forsøker å skissere forholdet mellom sosiale og materielle 

faktorer på Tinder, gjennom å diskutere hvordan Tinders sosiotekniske rammeverk samvirker 

med informantenes iscenesettelse. For å kunne gjøre dette er det først nødvendig å skissere 

hva Tinders rammeverket består av. Med andre ord, å se nærmere på applikasjonens 
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«affordances». «Affordance»-analysen er inspirert av Boyds (2010) analyse av sentrale 

«affordances» ved sosiale medier, og Lüders (under utgivelse) diskusjon av strømmetjenesten 

Spotifys «affordances» og samspill med brukerne. Tinder deler flere «affordances» med 

andre app-tjenester, sosiale medier og nettdatingsider, «affordances» som kunne vært trukket 

frem. For denne studiens formål er det imidlertid hensiktsmessig å fokusere på det som er 

karakteristisk for Tinder, basert på informantenes fortellinger. Dette innebærer imidlertid 

ingen utdypet diskusjon av Tinders brukergrensesnitt og teknologiske struktur i, og for seg 

selv, da det ikke er studiens formål å belyse dette (for en detaljert gjennomgang se Krüger & 

Spilde, 2019). Tinders «affordances», slik de presenteres her, er et resultat av en syntese 

mellom applikasjonens tekniske egenskaper og informantenes erfaringer, supplert av tidligere 

forskning på nettdatingtjenester. Ved å ta utgangspunkt i de sosiale egenskapene 

informantene trekker frem, for så å trekke paralleller til Tinders tekniske egenskaper, 

begrepsfestes krysningspunktet mellom de sosiale og teknologiske aspekter ved 

applikasjonen, altså Tinders «affordances». 

 En av Tinders primære «affordances» er «distanserthet». «Distanse» er både en 

teknologisk kvalitet ved applikasjonen, og samtidig en kognitiv og emosjonell opplevelse. 

Den statiske presentasjonsformen og det visuelle fokuset, tvinger brukere til å basere sin 

inntrykkskapning på færre, og andre typer tegn. Den binære beslutningslogikken, altså 

«sveipe-funksjonen», i kombinasjon med Tinders database av tilsynelatende endeløse 

mengder potensielle partnere, fremmer «sveipe-logikk» - en tankestruktur som forener 

hurtighet og beslutsomhet med uhøytidelighet (David & Cambre, 2016, s. 9). Til sammen 

muliggjør disse karakteristikkene en opplevelse av emosjonell distanse til andre brukere, som 

blant annet tillater vurdering og selektering, «på avstand», uten høye sosiale og emosjonelle 

investeringer. Samtidig skaper «distansertheten» en opplevelse av å befinne seg i et rom 

mellom spill og virkelighet, som fremmer lekenhet og eksperimentering med identitetsuttrykk 

og relasjoner. 

En andre «affordance», som fremstår som særlig «Tinder-esque», i sammenligning 

med tradisjonelle nettdating-tjenester, er «umiddelbarhet». Tinders sosiotekniske rammeverk 

legger til rette for inntrykksskapende prosesser preget av «umiddelbarhet». Dette er i 

hovedsak fordi Tinder: 1. har et visuelt premiss, som tilrettelegger for spontan oppfatning av 

en gruppe tegn samtidig, 2. har geososiale egenskaper, som knytter interaksjonene tettere til 

en fysisk virkelighet, og 3. har en brukerdatabase som gir tilgang til en mengde potensielle 

partnere, men dermed også store mengder informasjon som skal håndteres på kort tid. 

«Umiddelbarheten» gir seg til kjenne når informantene beskriver sine beslutningsprosesser 

som et resultat av «magefølelse» og «intuisjon». Beslutningen om å sveipe til høyre eller 
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venstre – ja eller nei – hurtig og sensorisk – er på en og samme tid basert på kroppslige 

representasjoner, og forankret i en pre-kognitiv, kroppslig opplevelse. Videre danner Tinders 

geososiale egenskaper, i forening med tegn-knapphet og «sveipe-logikk», «umiddelbarhet», 

ikke bare i relasjonen mellom brukere, men også mellom teknologi og kontekst: den 

stimulerer brukere til å bevege sine interaksjoner over i et fysisk møte på et tidlig stadium i 

relasjonsutviklingen.  

 Tinders siste «affordance» er oversiktelighet. Databasen, med et  bredt og variert 

utvalg av personer, kombinert med billedlig informasjon og hurtigheten som sveipe-

funksjonen fremmer, gjør at Tinder tilbyr et «raskt og enkelt» inntrykk av en mengde andre 

brukere. Sammen med applikasjonens geososiale egenskaper, som simultant binder 

inntrykkene som skapes i applikasjonen, til brukerens bevegelser i et geografisk og sosialt 

landskap utenfor applikasjonen, skapes en opplevelse av oversikt. «Oversiktligheten» 

muliggjør, sammen med «distansertheten» og «umiddelbarheten», det som i analysen ble 

beskrevet som «typetenking». I tillegg muliggjør disse faktorene informantenes bruk av 

applikasjonen som «underholdning», og som en arena for sosial læring.   

Sammenhengen mellom Tinders sosiotekniske egenskaper og informantenes 

opplevelser utdypes og presiseres i den påfølgende diskusjonen. Tabell 2 illustrerer 

sammenhengen mellom tekniske egenskaper på den ene siden, og sosiale egenskaper på den 

andre, som resulterer i «affordances» i samspillet mellom dem.  
 
Tabell 2: Tinders «affordances»: 

 

Tekniske egenskaper «Affordances» Sosiale egenskaper 
Database (utvalg) 

Sveipe-funksjon  
(binær beslutningsmodell) 
Statisk presentasjonsform 

Bildebasert 

Geososial 

 
«Distanserhet» 
 
«Oversiktelighet» 
 
«Umiddelbarhet» 
 

Lav sosial investering 

Pre-seleksjon/-interaksjon 

Magefølelse/intuisjon 

Type-tenking 

 

6.1.2 Motivasjon – hva har det å si? 
Jevnt over synes informantenes beskrivelser å reflektere tidligere forskning på 

Tinderbrukeres motivasjoner for å benytte applikasjonen. Det gjør også de resulterende 

Tinder ideal-typene: Flaneuren, Dateren, Partneren og Jegeren. Ward (2017) identifiserte 

underholdning, «ego-boost» og «relasjons-søken» som hovedmotiver, men fastslår at 
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motivasjonene er fleksible, og kan endres over tid. Sumter, Vandenbosch og Ligtenberg 

avdekker seks motivasjoner; kjærlighet, tilfeldig sex, lettfattelig kommunikasjon, bekreftelse 

av selvfølelse, spenning og trendy-het (2016). Hook-up/sex, vennskap, romantiske relasjoner, 

selv-bekreftelse, samt reise og underholdning, trekkes frem av Lutz og Ranzini (2017). I 

likhet med flere av de nevnte studiene, illustrerer denne studien at tilfeldige seksuelle møter 

kun er én av en rekke ulike motivasjoner for å benytte Tinder, og fremstår heller ikke som 

den primære motivasjonen for de fleste. Derimot, ettersom motivasjonene varierer i takt med 

en rekke faktorer, som sosial situasjon, tidspunkt og varierende behov, later det til at Tinder 

muliggjør seksuelle møter i øyeblikk der det er ønskelig, men at sex ikke utgjør 

hovedmotivasjonen for å laste ned, og benytte Tinder i første omgang. I samsvar med 

Timmermans & Courtois studie (2018), bygger intervjumaterialet dessuten oppunder ideen 

om at møter som i utgangspunktet er seksuelle, videreutvikles til relasjoner. Kanskje er 

manglende forståelse for en generell normendring, hvor unge mennesker aksepterer at det 

«seksuelle stadiet» kan komme før det «emosjonelle stadiet» i en relasjon, årsaken til 

rapporter om tøylesløs «hook-up»-kultur fremdyrket av dating-apper. Snarere enn å være 

fiksert på uformelle seksuelle møter, og uinteressert i såkalte «seriøse» relasjoner, later 

informantene i denne studien, i likhet med Timmermans & Courtois (2018), til å være åpne 

for muligheten av eventuelle seksuelle møter, uten at dette utelukker eller erstatter ønsket om 

forpliktede, langvarige partnerskap.  

Videre presenteres «reise» i flere av motivasjonsstudiene som ett av brukeres 

hovedmotiver. Dette er et motiv som ikke kommer like tydelig frem blant denne studiens 

deltakere. Selv om noen av informantene forteller at de har benyttet Tinder på reise for å 

«sondere terrenget», later det ikke til å utgjøre et hovedmotiv for deres Tinderbruk. Ser man 

nærmere på formålet med å benytte Tinder på reise, er det derimot ikke så ulikt en av 

motivasjonene som identifiseres i denne studien: sosial oversikt. Spesielt i forklaringer av 

hvordan de benytter Tinder som underholdning, skimtes informantenes behov for å tilegne 

kunnskap om «datingmarkedet» de befinner seg i, og gangbare fremstillingsmåter i en gitt 

sosial og geografisk kontekst. Dermed kan det argumenteres for at «reise» som hovedmotiv 

kan forklares med et underliggende, fundamentalt behov om å orientere seg i og bli fortrolig 

med den sosiale konteksten man befinner seg innenfor som «dater». Følgelig kan «reise» med 

fordel forstås i en utvidet, metaforisk forstand: som en reise gjennom sosiale landskaper, selv 

når man ikke fysisk er på reisefot. Som beskrevet under Tinder-typen Flaneur, flanerer 

Tinderbrukere digitalt, og opparbeider seg kjennskap til, og kan dermed tilpasse seg, den 

sosiale situasjonen. Altså kan det hevdes at reise-motivasjonen peker tilbake på en av Tinders 

tre primære «affordances»: applikasjonen muliggjør oversikt.   
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 Ward (2017) argumenterer overbevisende for at et fortsatt vedhengende stigma rundt 

det å søke romantiske partnere på nett er årsaken til at samtlige av hennes informanter 

rapporterer underholdning og «ego-boosting» som primærmotivasjoner for å benytte Tinder 

(s. 1650-1651). Det fremstår, ifølge Ward, som «tryggere» for informantene å rapportere mer 

«uformelle» motivasjoner, og dermed markere avstand til dette stigmaet, enn å innrømme at 

de aktivt deltar i «online dating», et fenomen som fremdeles betraktes som underordnet 

fysiske partnermøter. Hun poengterer dernest at hennes informanter utover i intervjuene 

gjerne lar den nonchalante holdningen falle, og i større grad lar et håp om å finne en partner 

på Tinder, skinne igjennom (s. 1650). En lignende utvikling, hvor mer sensible ønsker og 

behov kom til syne underveis, selv hos de informantene som i utgangspunktet poengterte en 

tilbakelent holdning til eget Tinderbruk, preget også intervjuene til denne studien. Selv om 

deler av årsaken til overrapportering av «uhøytidelige» motivasjoner, og underrapportering 

av «høytidelige», muligens skyldes stigma rundt nettdating, kan det argumenteres for at 

motviljen til å innrømme sosiale og emosjonelle investeringer i Tinderbruk vitner om en 

dypere form for selvbeskyttelse.  

Ettersom skildringer av Tinder som et sosialt rom for «useriøse» relasjoner og kynisk 

«spill» dominerer medienes fortellinger, er det kanskje ikke overraskende at informantene 

uttaler seg i tråd med et slikt bilde. Å erklære at man ser etter «sann kjærlighet» på en arena 

for frivolitet, fremstår som blåøyd, og som en demonstrasjon av manglende sosial 

kompetanse. Parallelt med et ønske om å fremstå fortrolig med rådende Tinder-normer, kan 

forklaringen ligge i et mer generelt behov for selvbeskyttelse, som ikke er eksklusivt for 

Tinder, men som er en respons på bredere tendenser og en større fortelling: fortellingen om 

«hook-up-kultur» som toneangivende for unge singles holdninger til romantikk og seksualitet 

eksisterer også utenom dating-applikasjonene. I et slikt klima bærer genuin emosjonell 

sårbarhet, og dets uttrykk, et stigma i seg selv. En slik selvbeskyttende emosjonell distanse – 

gjerne markert via humor og ironi – kan stort sett bare skimtes mellom linjene i hva 

informantene eksplisitt uttaler. Imidlertid kommer det tydelig frem i Julies (21) hjertesukk: 

«det blir det der ‘bruk og kast’-samfunnet, som nå har gått over til personer. Det tenker jeg er 

veldig dumt for oss. For jeg har merka selv hvordan det får meg til å føle meg. Jeg føler at 

man har tapt hvis man får følelser. Kjærlighet er ikke kjærlighet lenger. Alt er bare spill. Hvis 

man møter noen og er den første til å få følelser, så har du liksom tapt.» Å erklære 

«underholdning» og «selvtillits-boosting» som primærmotiver er muligens en måte å markere 

avstand, og slik opprettholde opplevelsen av trygghet, i en samtidskontekst der man 

kontinuerlig blir fortalt at «alle andre» sveiper videre, og anser hverandre som midler snarere 

enn mål.  
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Leary og Kowalski (1990), i deres videreutvikling av Goffmans teori (1959), hevder at 

inntrykksmotivasjon er en forutsetning for inntrykkskonstruksjon – to prosesser som til 

sammen utgjør selvpresentasjon. En generell motivasjon for å selvpresentere, ofte særs 

intensjonelt og omstendelig, kan hevdes å være iboende, i både tekniske og sosiale aspekter, 

ved Tinder som kontekst. Ettersom Tinder medierer interaksjon, kan ikke selvpresentasjon tas 

for gitt. Personene som interagerer kan ikke observere hverandre, og deltagerne i 

interaksjonen er dermed prisgitt konstruksjonen av presentasjoner, for å vite hva og hvem de 

forholder seg til. Således motiverer tekniske aspekter ved applikasjonen til 

inntrykkskonstruksjon. Fordi Tinder er en dating-applikasjon, er brukerne dessuten særlig 

motivert til å selvpresentere, og til å iscenesette seg på attraktive måter for å tiltrekke partnere 

(Ellison, Heino & Gibbs, 2006). Motivasjonene hos informantene i denne studien er, stort 

sett, sentrert rundt å møte og bli kjent med potensielle partnere – å «deite». Deres 

selvpresentasjoner er som sådan innrettet på å kommunisere oppfatninger av «hvem de er», 

gjennom midlene som er stilt til disposisjon. Autentisitet, forstått som evnen til å formidle 

selvoppfattet identitet, fremstår som et hovedmål. Dette skiller seg ikke nevneverdig fra 

tidligere forskning på nettdating, hvor autentisitet er vist å være et veiledende prinsipp for 

selvpresentasjon (Ellison, Heino & Gibbs, 2006; Ellison, Hancock & Toma, 2011).  

Mer spesifikt vil en rekke ulike faktorer, kontekstuelle så vel som personlige, kunne 

motivere til forskjellige typer selvpresentasjoner (Leary & Kowalski, 1990). Imidlertid 

beveger motivasjonene til informantene i denne studien seg fra den ene siden av 

initmitetsspekteret til den andre kontinuerlig; fra pur underholdning, til leting etter fast 

partner. Selv om majoriteten rapporterer om en kjernemotivasjon, oftest «dating», veksler 

deres motivasjoner beroende på en rekke situasjonelle og behovsmessige faktorer, og få av 

informantene angir ett singulært motiv. De har både flere motivasjoner samtidig, og skifter 

mellom forskjellige motivasjoner over tid. Dermed er det vanskelig å skissere et én til én 

forhold mellom bestemte motivasjoner og bestemte typer selvpresentasjoner, hvor for 

eksempel underholdning som motivasjon resulterer i en bestemt type selvpresentasjon, og 

partnersøken resulterer i en distinkt annen. Tvert imot later profilene, og selvpresentasjonene 

de utgjør, til å være utformet med tanke på allsidighet: både for å uttrykke ulike sider ved 

personen bak profilen, men også for at profilen skal være tilpasset variert bruk, noe som også 

reflekteres i mylderet av balanseganger som navigeres. Profilen skal inneholde nok 

informasjon, men ikke for mye, den bør ha flørtende undertoner, men ikke fremstå som 

overseksualisert, den skal være sannferdig, men samtidig vise personen fra sin beste side osv. 

Informantenes fokus på å konstruere autentiske, og virkelighetsnære fremstillinger, samt 

evnen til detaljert å utdype budskapet bak ulike profilelementer, indikerer dessuten at 
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motivasjonen bak presentasjonene ikke kan reduseres til «underholdning» eller «hook-ups» 

alene. Hadde motivasjonen bak selvpresentasjonen kun vært seksuelle møter, ville man kunne 

forvente mer fokus på seksuelle undertoner, og hvis motivasjonen kun var underholdning på 

andres bekostning, ville man kunne forvente enklere, og mindre gjennomtenkte 

presentasjoner.  

Hvilke tekniske og sosiale aspekter som fremheves av informantene beror også på 

motivasjonen som i det øyeblikket står i sentrum og beskrives. Således kan man ane 

konturene av forholdet mellom Tinders «affordances» og brukernes motivasjoner. Hvilke 

aspekter ved Tinder som fremstår som relevante avhenger av hvilken «modus» informantene 

beskriver, altså hvilken «rolle» innenfor typologien de inntar i øyeblikket. For eksempel 

legges muligheten for distanse og oversikt til grunn når informantene beskriver Tinder fra 

«Flaneurens» ståsted, og befinner seg i underholdningsmodus. Muligheten for intuitivt å 

erkjenne og vurdere andres profiler blir viktigere i søken etter en partner, når de inntar rollen 

som «dater» eller «partner». Begrepet «nisje» innenfor «affordance»-teori har tradisjonelt 

blitt benyttet for å beskrive et sett med «affordances» i et miljø eller ved et objekt som er 

spesifikke for en art eller individer innenfor en art (Nagy & Neff, 2015, s.3). Slik de 

beskrives av Gibson (1986, s. 128-129) fremstår nisjer som relativt statiske fenomener. De 

oppstår i møtet mellom relativt stabile behov og motivasjoner hos individene, og relativt 

stabile egenskaper ved objektet. Relasjonen mellom ulike «motivasjons-moduser», og 

Tinders «affordances» kan likevel forstås som nisjer. Selv om alle Tinders «affordances» 

nødvendigvis eksisterer til enhver tid, blir den enkelte, eller en kombinasjon av dem, i større 

eller mindre grad aktualisert basert på brukernes daværende intensjon og behov. Det enkelte 

individ kan dermed befinne seg innenfor flere «nisjer», parallelt eller vekselsvis, ettersom 

brukere har fleksible og varierende motivasjoner. Med dette understrekes viktigheten av å 

revidere og tilpasse «affordance»-teori i møte med komplekse sosiotekniske miljøer som 

Tinder, som skiller seg fra persepsjonspsykologiens stabile habitater, ved sin fleksibilitet og 

dynamikk.  

6.1.3 Selvpresentasjon i et tegn-magert miljø 
I likhet med mediert kommunikasjon mer generelt, til forskjell fra ansikt-til-ansikt 

kommunikasjon, er Tinder som sosioteknisk kontekst et såkalt «lean-cue environment», et 

«tegn-magert» miljø.  Goffmans (1959) studier av selvpresentasjon tok utgangspunkt i ansikt-

til-ansikt; en synkron utveksling av tegn som til sammen konstruerer og reviderer inntrykk. 

Inntrykkene skapes av to parallelle tegn-prosesser, hvor samhandlingspartene gir tegn for å 

påvirke motparten til å danne ønskede inntrykk, og avgir tegn, ofte ubevisst, gjennom for 
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eksempel kroppsspråk, mimikk, toneleie osv. (s.12-13). Tegnene som avgis er spesielt 

sentrale for å kunne verifisere sannhetsgehalten i tegnene som gis (s. 55). Ettersom Tinder 

per dags dato er bilde- og skriftbasert, tilbyr den færre typiske avgitte tegn, og «mangler» 

dermed en dimensjon som ved «klassiske» interaksjonssituasjoner er tilstede. I tillegg er 

Tinderprofiler relativt statiske og asynkrone. Profilen revideres og tilpasses ikke kontinuerlig 

observatøren. Til sammen gir reduksjonen av avgitte tegn og den asynkrone 

presentasjonsformen, som fjerner presset på å reagere simultant, og gir mulighet for 

detaljarbeid og ettertanke, større kontroll over selvpresentasjonen. Tidlige teorier om 

inntrykksdannelse i medierte, «tegn-magre» miljøer, som «Cues Filtered Out» eller «Social 

Presence Theory», postulerte at medierte samhandling var innskrenkede versjoner av ansikt-

til-ansikt samhandling, ettersom de reduserte tilgjengelige tegn, og dermed også reduserer 

opplevelsen av sosial tilstedeværelse. Resonnementet går grovt sett ut på at hvis man fjerner 

en eller flere dimensjoner ved konteksten inntrykkene dannes i, vil de resulterende 

inntrykkene være «fattigere», og dermed underordnet inntrykk dannet i ansikt-til-ansikt 

kontekster - spesielt hva angår «personlige» og «intime» former for samhandling (Walther, 

1992, s. 54-67). 

 Som en respons på, og kontrast til disse tidlige teoriene, argumenterer Walther (1992) 

for et relasjonelt perspektiv på samhandling og kontekst, i form av en teori han kaller «Social 

Information Processing» (SIP). Ifølge Walther er ikke måten tegn persiperes og prosesseres 

på kontekst-uavhengig Inntrykksdannelse er ikke én fastsatt prosess, hvor tegn-magre 

kontekster automatisk resulterer i magre inntrykk og mager kommunikasjon. Menneskers 

evne til, og motivasjon for å skape inntrykk som en forutsetning for samhandling, eksisterer 

også i tegn-magre miljøer. Måten det gjøres på adapteres imidlertid til kontekstens premisser. 

En av SIPs grunnhypoteser er at personer som samhandler i tegn-magre miljøer vil benytte 

tegnene som er tilgjengelige (da fortrinnsvis gitte tegn), og tillegge disse større betydning, 

samtidig som de utvikler kompenserende strategier i mangelen på klassiske avgitte tegn, for å 

skape helhetlige inntrykk. Forskning på selvpresentasjon i tradisjonell nettdating, blant annet 

i Ellison, Heino og Gibbs (2006), styrker SIP-teorien ved å illustrere tilpasningsdyktigheten 

hos «datere» i tegn-magre miljøer. Eksempelvis viser studien at i tilfeller der non-verbale 

tegn ikke er tilgjengelige, tillegges verbale tegn mer vekt. For intervjusubjektene til Ellison 

et.al var stilistiske elementer ved meldingene som ble utvekslet med andre brukere, som 

timing, lengde, ordvalg, og rettskriving vel så viktig som meldingenes innhold. Slike 

formodentlig uintenderte aspekter ved kommunikasjonen utgjorde alternative kilder til sosial 

informasjon (s. 430-432).  
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Et lignende mønster, skjønt sentrert rundt billedlig informasjon snarere enn tekstlig, er 

også fremtredende hos informantene i denne studien. Det som for en tilskuer ved første 

øyekast fremstår som «små», «ubetydelige» tegn, brukes både i konstruksjon og fortolkning 

av selvpresentasjoner. Til forskjell fra adjektivene som typisk brukes for å karakterisere 

Tinderprofiler, som «overfladisk» eller «enkel», skaper informantene komplekse bilder og 

fortellinger basert på profil-presentasjonene. Inntrykk som innebefatter langt mer enn 

utseendemessige egenskaper, og som peker utover applikasjonens rammer i tid og rom. Både 

personlige og sosiale egenskaper tillegges personen bak profilen, og fortellinger om deres 

livsforløp, i fortid og fremtid, formes. Dessuten har informantene, i sin tilpasning til Tinder 

som tegnkontekst, utviklet strategier for å kompensere for de typene av sosial informasjon 

som ikke er like lett tilgjengelige. Et konkret eksempel på hva som kan tolkes som en 

kompenserende strategi er informantenes tendens til å gjøre intensjonsanalyser. Utover å lete 

etter potensielt uintenderte tegn i profilene, spekulerer informantene i intensjonen bak de 

intenderte elementene, og hva denne intensjonen kan fortelle dem om profilinnehaveren. 

Ettersom selvpresentasjonene utspiller seg på en «scene» som tilbyr stor kontroll – 

forestillingene er pre-fabrikkerte – forsøker informantene å forestille seg hva som foregår bak 

scenen (Goffman, 1959).  

Som Tinderbrukere befinner informantene befinner seg i en tilstand av «dramaturgical 

awareness», hvor de er konstant bevisste på at selvpresentasjonene de selv konstruerer, og 

presentasjonene de fortolker, er resultatet av en svært kontrollert og kuratert form for 

iscenesettelse (Leary, 1995, s. 16). I mangelen på «klassiske» avgitte tegn, som kan benyttes 

for å bekrefte eller avkrefte informasjonen som ligger i de gitte tegnene, må presentasjonenes 

genuinitet valideres på andre måter. I et hav av glansede selvpresentasjoner blir dermed 

ufullkommenhet et virkemiddel for å underbygge profilens, og dermed profilinnehaverens, 

autentisitet. Ufullkommenhetsnormen benyttes aktivt både i fortolkningen og vurderingen av 

andres profiler, og i konstruksjonen av egne. Paradoksalt nok later ikke-flatterende elementer 

til å gi et mer flatterende inntrykk. Som en av informantene beskriver foretrekker hun profiler 

med flere skøyeraktige og mindre flatterende elementer, for å avbalansere det polerte og 

redigerte – det perfekte. Profiler som inneholder uflatterende elementer oppleves som 

nærmere en fysisk realitet, med mindre selvpresentasjonskontroll - de reflekterer et mer 

«realistisk» inntrykk av profilinnehaveren – fordi, som informanten påpekte, «ingen er så 

perfekte». Slik imiterer inkluderingen av ufullkomne profilelementer selvpresentasjon i 

ansikt-til-ansikt kontekster, og situasjonen oppleves som «naturlig» og autentisk. På samme 

tid bruker informantene de samme tegnene aktivt i konstruksjonen av egne profiler, og den 

«manglende iscenesettelsen» blir en egen form for iscenesettelse. Konseptet «disingenuous 
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mistakes» (Liu, 2008, s. 258) har blitt presentert i sammenheng med selvpresentasjon i 

ansikt-til-ansikt-møter. Den høye graden av dramaturgisk bevissthet og kontroll på Tinder, 

innskrenker imidlertid muligheten for åpenbare «feil». Derimot er tilsynelatende 

ubetenksomhet, i betydningen ikke nøye planlagt og regissert, noe informantene streber etter. 

En passende term for denne strategien kan således være iscenesatt ubetenksomhet. Iscenesatt 

ubetenksomhet kommer til syne i fokuset på å fremstå som «lite selvhøytidelige» og 

«naturlige», og i den bevisste bruken av profilelementer for å konnotere «det natulige» - en 

strategi som benyttes for å avbalansere de åpenbart «polerte» elementene i 

selvpresentasjonen. Det gir seg også tilkjenne i informantenes skepsis til «selfies», 

fotoformatet som gir størst kontroll til den avbildede. I sin tydeligste form kommer den 

iscenesatte ubetenksomheten til syne i eksempelet med informanten som tar «selfies» med 

selvutløser for at bildene stilistisk ikke skal se ut som «selfies». På den måten kan hun 

beholde kontrollen over egen selvpresentasjon, men samtidig kamuflere kontrollaspektet og 

slik opprettholde presentasjonens autentisitet.   

6.1.4 Billedlige presentasjoner og overfladiskhet  
Tinder kritiseres gjerne for å være overfladisk, med utgangpunkt i applikasjonens visuelle 

fokus. Premisset for en slik kritikk er at bilder, som primær presentasjonsform, er synonymt 

med et primært fokus på utseendemessige karakteristikker. Videre, ved å presentere seg 

gjennom visuelle objekter, hvor brukere opplever hverandre fra et «utenifra» objekt-

perspektiv, reduseres personene bak profilene til objekter i hverandres øyne. Brukere tvinges 

til å presentere seg som produkter, å «selv-kommodifisere», for å konkurrere med hverandre, 

og «selge seg inn» hos potensielle partnere. Dette medfører, i følge kritikerne, til en økt sosial 

sammenligning basert på kropp og utseende, et økt skjønnhetspress, og sementering av 

rådende skjønnhetsidealer. Strubel og Petrie (2017) indikerer i sin studie at Tinderbruk 

henger sammen med et mer kritisk og sammenlignende blikk på eget utseende og et dårligere 

selvbilde. I diskusjonen av sammenhengen trekker forfatterne frem den visuelle 

presentasjonsformen, og hevder at fysiske egenskaper trolig blir sentrale faktorer for 

vurdering i sosiale medier som operer med «forenklede» profilformer. Brukere blir i økt grad 

bevisst andres kritiske blikk, og vil selv forsøke å promotere eget utseende, og approksimere 

skjønnhetsidealer, i sine billedlige presentasjoner. En slik form for selvpresentasjon kan, 

dersom den ikke valideres, over tid, føre til økt selvobjektivering og lavere selvtillit (s. 37).  

En beslektet forklaringsmodell fremmes av Illouz i boken Cold Intimacies, The 

Making of Emotional Capitalism (2007). I boken skisserer hun en samfunnsutvikling, som i 

brede strøk går ut på at opplevelser som tidligere tilhørte den private sfæren, gjennom 
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psykologiens begreper og tolkningsrammer, får større plass i det offentlige, og at kapitalistisk 

tankegods og verdier, som tidligere var forbeholdt det offentlige, i økende grad kolonialiserer 

det private. I den siste delen av boken diskuterer Illouz (tradisjonell) nettdating som 

symptomatisk for disse tendensene, og kritiserer blant annet det visuelles rolle i 

nettdatingsider, og de potensielt destruktive effektene dette har for brukerne. På tross av 

nettdatingens «disembodying effects», spiller kroppen, i følge Illouz, en ny og helt sentral 

rolle i nettdating. Datingsider plasserer «vanlige mennesker» i en posisjon som tidligere var 

forbeholdt profesjonelle i skjønnhetsindustrien, som skuespillere og modeller. Nettdatere må 

sette sin kropp til utstilling for et stort, anonymt publikum, og konkurrere med andre brukere 

på basis av sine utseendemessige kvaliteter, som dermed også blir den primære kilden til 

sosial anerkjennelse og økonomisk verdi. Dette medfører en hyperbevissthet rundt eget 

utseende, og et skjønnhetspress uten presedens. På grunn av fotografiets rolle i nettdating, 

vurderer brukere hverandre basert på utseendemessige kvaliteter, som dermed øker presset på 

at eget utseende lever opp til dominerende idealer. Antagelsen om at bildebasert 

inntrykksskapning leder til overfladiskhet og skjønnhetsfiksering utgjør altså grunnlaget også 

for deler av Illouz’ kritikk: idet kropp og utseende avbildes, vil fokus nødvendigvis rettes mot 

skjønnhetsvurderinger av den avbildede, og lite annet (Illouz, 2007, s. 74 ff.). 

I kontrast til et slikt premiss, indikerer den inneværende studiens datamateriale at 

bildebasert inntrykksskapning ikke er iboende overfladisk, og uvegerlig fører til et 

utelukkende fokus på utseendemessige kvaliteter, eller gjør «skjønnhet» til den viktigste 

standarden for vurdering. Riktignok spiller utseendemessige karakteristikker en rolle for 

informantene når de vurderer potensielle partnere. Spørsmålet er imidlertid hvorvidt dette 

skiller seg nevneverdig fra hvordan attraksjon utarter seg for øvrig, og om utseende blir 

særskilt vektlagt fordi Tinderbrukere primært presenterer seg gjennom bilder. Data fra denne 

studiens intervjuer, og særlig sam-sveipingen, illustrerer at informantene ikke kun er fokusert 

på utseendemessige egenskaper og skjønnhetsidealer per se, men skaper detaljerte inntrykk 

av andre brukeres personlige og sosiale egenskaper basert på bildene som profilinnehaveren 

presenterer seg gjennom. Eksplisitte og implisitte tegn tolkes ut av de visuelle gjengivelsene, 

og for eksempel gruppetilhørighet, personlighetstrekk og smak attribueres, for så å evalueres 

sammen med utseendemessige trekk, som en helhetsvurdering av attraktivitet. Beslektede 

funn er å finne i Ward (2017), som påpeker at hennes informanter tillegger andre brukere 

sosiale egenskaper basert på visuelle tegn, som utdanningsnivå og klassetilhørighet. Liu 

(2008) hevder i sin artikkel at sosiale medier fungerer som en arena for «taste perfomances», 

eller smaksfremføringer. Til forskjell fra tidligere, hvor identitet i stor grad var bestemt av 

tilhørighet til klasse, religion, profesjon osv., har identitet, fra midten av det forrige århundre, 
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i økende grad blitt knyttet opp mot forbrukervaner og smakspreferanser (s. 252). Man «er» 

hva man konsumerer. Profilelementer i sosiale medier, som «lister» av favorittbøker, filmer 

og musikk, eller andre former for markering av «likes» og «dislikes», er en måte å fremføre 

smak på, og således markere identitet og sosial tilhørighet for et gitt publikum. Lius 

definisjon av smaksfremføringer tar primært utgangspunkt i verbale eller språklige tegn. Det 

kan likevel hevdes at smaksfremføringer også kan formidles i visuell form, og at 

informantene, blant annet, forholder seg til Tinderprofiler som en form for 

smaksfremføringer. Til forskjell fra Lius «smaks-lister», som beskriver kulturelle preferanser, 

viser informantene smak i sine profiler. De illustrerer smak gjennom både motiv (hvem eller 

hva er med på bildet), og visuell retorikk og estetikk (utsnitt, vinkel, fargevalg, bakgrunn, og 

bildekombinasjon). I tillegg oppfatter informantene raskt om andre brukere er «BI-typer», 

«hipstere», «basic bitches», «skater-typer» osv. basert på smakstegn i deres profiler, og 

konstruerer forestillinger om potensielle fremtider med vedkommende. Disse 

framtidsnarrativene beskrives ofte også i form av smaksuttrykk; informantene ser for seg å 

bedrive visse aktiviteter, se filmer eller høre på musikk av visse sjangere, reise på visse typer 

ferier, eller befinne seg i hjem med visse typer dekor.  

 

6.1.5 Flertydige tegn og gruppeidentifikasjon 
I motsetning til de deskriptive, teksttunge smaksfremføringer som beskrives av Liu, later 

sanselighet og polysemi til å være vesentlige premisser for både konstruksjon og fortolkning 

av Tinderprofiler. Brukerne kommuniserer gjennom flertydige tegn. For det første, fordi mye 

skal formidles fort, må et hvert tegn bære flere lag av betydning. For det andre utvides 

tolkningsrommet idet en preferanse, eller egenskap, blir forsøkt illustrert, til forskjell fra å bli 

konkret og detaljert beskrevet. På Tinder fremstår det å vise, fremfor å beskrive, som den 

dominerende presentasjonsformen, selv i tekstfeltet. De 500 ordene som applikasjonen tillater 

ble sjeldent brukt av informantene til å ramse opp interesser eller personlighetstrekk. 

Derimot, når ord ble benyttet, ble de brukt for å demonstrere en type humor, livsholdning 

eller utstråling – mindre håndfaste og beskrivelige, mer sanselige og intuitive trekk – 

gjennom spøker, slagord, kulturelle referanser eller emotikoner. Flertydig tegnbruk, som er et 

kjennetegn ved selvpresentasjonen i Tinderprofiler, peker hen mot en av Tinders primære 

«affordances» - nemlig umiddelbarhet. Applikasjonens sosiotekniske rammeverk, og 

umiddelbarheten det fordrer, etablerer sansing fremfor kognisjon som primær 

persepsjonsform, og muliggjør kommunikasjon gjennom profiler i et flertydig format. 

Samtidig blir kommunikasjonen også i større grad begrenset til flertydighet, gjennom 
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normene som oppstår i samspill med applikasjonens egenskaper. For eksempel gjorde 

informantene det tydelig at det å «si for mye» i profilen, spesielt i tekstform, ble oppfattet 

som normbrudd, og tegn på manglende sosial kompetanse. Flertydighetsnormen er muligens 

også blant årsakene til at ærlighet, eller snarere uærlighet, lot til å være et mindre sentralt 

tema for informantene i denne studien, enn hva som har gått frem fra tidligere studier av 

nettdatere. Ellison, Hancock og Toma (2011) konkluderer i sin studie av tradisjonell 

nettdating, med at dating-profiler ikke forventes å være en eksakt representasjon av 

profilinnehaveren. Denne tendensen ser ut til å underbygges og utdypes på Tinder. 

Informantene både forstår og aksepterer at Tinderprofiler verken kan eller bør gi dem et 

fullstendig inntrykk av personen bak profilen. Kommunikasjonen foregår på polysemiske 

premisser, og forventes å gi en «sense of» vedkommende, ikke å være en presis gjengivelse. 

Likevel forventes selvpresentasjonen å ikke skille seg radikalt fra personen bak profilen 

(Ellison, Hancock, Toma, 2011, s. 56-59), og ikke alle diskrepanser aksepteres som en 

konsekvens av flertydighet. Utseendemessige forskjeller dømmes som aktivt bedrageri, fordi 

de rent estetiske aspektene ved personen, av alle egenskapene som formidles, i minst grad er 

åpne for tolkning.  

I følge Liu (2008, s. 258) er gruppeidentifikasjon en av hovedkomponentene i 

smaksfremføringer. Som i samfunnet for øvrig er smak, og smaksmarkører, sentrale 

elementer i sosiale prosesser som involverer distinksjon. Smaksmarkører indikerer tilhørighet 

til sosiale rom, grupper, sjikt, miljøer osv., og utgjør som sådan en uvurderlig kilde til sosial 

informasjon (Bourdieu, 2002 [1979]). Informantenes hang til det som i analysen ble betegnet 

som «typetenking», kan forstås i sammenheng med gruppeaspektet ved smaksfremføringer, 

og som en konsekvens av at gruppeidentitet får større betydning i tegn-magre kontekster. Til 

forskjell fra tegn-rike kontekster, der man, basert på en rekke non-verbale, verbale og 

kontekstuelle tegn, kan danne et holistisk og dermed individuelt inntrykk av 

samhandlingspartneren, gir ikke tegn-magre kontekster tilgang til non-verbale tegn, som 

ellers bidrar til å nyansere og modifisere det øvrige inntrykket. I følge «Social 

Information/De-Individuation»-, eller SIDE-modellen (Ramirez & Sumner, 2015, uten 

sidetall), vil personer som samhandler i tegn-magre kontekster, i mangel på non-verbale tegn, 

lete etter informasjon som kan indikere tilhørighet til sosiale grupperinger og kategorier, for å 

danne seg et inntrykk av samhandlingspartneren. Modellen predikerer at 

samhandlingspartnerne vil tilskrive hverandre egenskaper, holdninger, verdier osv. basert på 

stereotypiske forestillinger forbundet med den tildelte gruppetilhørigheten. Slike kontekster 

er spesielt disponert for å fremme «Inn-gruppe»-/«ut-gruppe»-adferd: «[…]Computer-

mediated communicators who perceive each other as sharing various group identities will 
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likely form positive impressions of each other, whereas individuals who perceive each other 

as belonging to different or even competing social groups are prone to default to negative 

impressions» (Ramirez & Sumner, 2015, uten sidetall).   

Smakstegn kan følgelig tenkes å få særskilt betydning for selvpresentasjon i tegn-

magre kontekster som Tinder. «Type-tenkingen» kan forstås i sammenheng med SIDE-

modellens prinsipper. Informantene tilpasser seg Tinders kommunikasjonsbetingelser, og 

bygger på ideen om «typer», kommunisert gjennom smakstegn, for å danne seg inntrykk av 

andre brukere, og ta beslutninger basert på disse inntrykkene. Parallelt er disse vurderingene 

forankret i informantenes oppfatninger av hvilken «type» de selv tilhører – «jeg er ikke en 

sånn type» eller «han/hun virker som min type». Dette er oppfatninger som også legger 

føringer for deres egen selvpresentasjon. Gjennom primært visuelle uttrykk for smak og 

gruppemedlemskap, hvor både form og innhold er ladet med betydning, markerer 

informantene «hvem de er» med «type» referansepunkt. Parallelt konstruerer de en idé om en 

«inn-gruppe», en gruppe av andre brukere som tilhører samme «type» som dem selv, og som 

deres profil henvender seg til. Via selvpresentasjonene tegner de opp konturene av et 

«imagined audience», et forestilt publikum (Marwick & Boyd, 2010).  

6.1.6 Tinder og kroppsliggjøring  
I følge Ellison, Hancock og Toma sin undersøkelse (2011, s. 54), domineres tradisjonelle 

nettdatingsider av en «tell, don’t show»-logikk. «Selvet» uttrykkes først og fremst gjennom 

beskrivelser av egenskaper og preferanser. En lignende refleksjon gjøres av Illouz (2007, s.74 

ff.), som hevder at interaksjon gjennom nettdatingsider forutsetter en form for tekstualisering 

av subjektiviteten (s. 108). I følge Illouz står den verbaliserte og rasjonaliserte logikken, som 

ligger til grunn for nettmediert interaksjon, i sterk kontrast til måten mennesker møter 

hverandre og danner inntrykk og relasjoner ved fysisk samvær. Fremfor å «sanse» personen 

umiddelbart, som en helhet, blir vedkommende på nett delt opp i en rekke enkelt-egenskaper, 

som representeres gjennom ord, og som fører til en objektivering av selvet. Brukernes møte 

med hverandre skjer i kraft av en slags selv-skapt «psykologisk profil». Mellom-

menneskelige møter og relasjonsutvikling er, hevder Illouz, grunnleggende sett basert på 

sam-kroppslighet og intuisjon. En tanke- og væremåte som ikke lar seg konvertere til dating-

sidenes kognisjonsbaserte representasjoner. Den typen kunnskap som tilbys via nett kan ikke 

gi en fullverdig forståelse av en annen, ettersom den er frakoblet kontekstuell og praktisk 

kjennskap til vedkommende (s. 104).  Underveis i prosessen, av å forvandle det private, 

opplevde selvet, til en abstrakt, offentlig fremføring, risikerer man ikke bare å forbli 

fremmede for hverandre, men også å fremmedgjøres for seg selv.  
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Tar man Illouz’ kritikk til følge er kanskje ikke Tinder-opphavsmann Shawn Raad 

fullstendig på villspor når han i et intervju hevdet at «The irony of Tinder is that in some 

ways the lack of information, or text, is actually less superficial than having the information.” 

(Grigoriadis, 2014). «Verbaliseringen» og «rasjonaliseringen», som Illouz (2007, s. 74 ff.)  

trekker frem som karakteristisk for nettdating, er kommunikasjonspremisser som ikke er 

tilstede på Tinder. Dermed er heller ikke kritikken av disse premissene, og deres potensielle 

effekter, nødvendigvis overførbare til Tinder som kontekst. Hvis tradisjonelle nettdatingsider, 

som fremmer selvpresentasjon via verbalspråklige tegn, og en tekstliggjøring av identitet, 

symboliserte en «dis-embodiment» av partnermøter, kan det hevdes at Tinder, som 

vektlegger visuelle tegn, og dermed umiddelbarhet i inntrykksdannelse, symboliserer en «re-

embodiment» av den digitale datingsfæren. På Tinder får kroppen delvis en ny og annerledes 

rolle enn hva som har blitt beskrevet i studier av nettdating tidligere. Datamaterialet i denne 

studien indikerer at Tinderbrukere fortrinnsvis benytter kroppsliggjorte selvpresentasjoner 

som basis for inntrykksdannelse; visuelle representasjoner av personer i sin fysiske form.  

Informantenes vektlegging av magefølelse, intuisjon, kjemi, kroppslige metaforer, indikerer 

samtidig at vurderings- og beslutningsprosessene er forankret i deres egne kropper. 

Innkodingen og dekodingen av profil-presentasjonene foregår gjennom, og på basis av kropp. 

Følgelig privilegeres i større grad emosjon og sansning, fremfor verbalspråk og rasjonalitet, 

slik Illouz beskriver det. Dette innebærer ikke at inntrykksdannelse på Tinder, eller 

tradisjonelle nettdatingsider, foregår enten via kropp eller sinn. Heller ikke at det faktisk 

eksisterer et motsetningsforhold mellom de to kategoriene. Derimot illustrerer det at brukere 

av de respektive tjenestene (og forskerne som studerer dem), opplever og beskriver 

inntrykkdannelse i tråd med tanken om et motsetningsforhold – og at de vektlegger motsatte 

kategorier.  

6.1.7 Tinders spatio-temporale rammeverk 
Et annet sentralt sosioteknisk aspekt, som betinger selvpresentasjon og samhandling på 

Tinder, er applikasjonens geososiale egenskaper. Tinder er en «location-based real-time 

dating-app». Applikasjonens teknologiske infrastruktur, ved å være lokasjonsspesifikk, og å 

operere i real-tid, skisserer et spatio-temporalt rammeverk for samhandling som skiller seg 

fra rammeverket i tradisjonell, browserbasert nettdating. Tradisjonell nettdating, som 

browserbasert og bundet til en datamaskin, er primært forankret i den private sfære, i 

hjemmet, og utgjør i større grad en alternativ, separat «verden». I denne verden danner man 

inntrykk og relasjoner, hovedsakelig basert på verbalspråklig kommunikasjon, over en lengre 

tidsperiode. Det resulterende inntrykket, og relasjonen, som hittil primært har fortonet seg 
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som kognitiv-informasjonsbasert, skal så konverteres til en fysisk, kroppsliggjort virkelighet. 

En slik overgang er, som påpekt i tidligere, ikke alltid enkel, og utgjør deler av grunnlaget for 

kritikk av nettdating som sådan. Forskjellene mellom mediert inntrykksdannelse og 

inntrykksdannelse ved fysisk samvær, trekkes blant annet frem av Illouz (2011), og av 

Ellison et al. (2006), for å forklare hvorfor brukere av nettdatingstjenester opplever 

frustrasjon og forventningsbrister idet de forsøker å transformere en relasjon fra mediert til 

fysisk form.  

Tinder, på sin side, utgjør ikke et adskilt rom for langsiktig relasjonsdannelse. 

Applikasjonen samvirker med de sosiale og fysiske omgivelsene som personen til enhver tid 

befinner seg i, og benyttes i den offentlige sfære, så vel som den private – å benytte Tinder på 

bussen eller på «byen» blir betraktet som helt normalt av informantene. Blackwell, Birnholtz 

& Abbot (2015, s.1118) beskriver i sin studie av Grindr, Tinders «søster-app» for homofile, 

at geososial teknologi «layers physical and online spaces», og metaforen om et 

«informasjonlag» som tres nedover den kroppslige virkeligheten synes passende, også for 

Tinder. Imidlertid tilfører ikke Tinders geososialitet informasjon til den fysiske virkeligheten 

– den redigerer opplevelsen av omgivelsene, ved å fremheve enkelte typer informasjon, på 

bekostning av andre. Dermed er kanskje filter en enda mer treffende metafor for hvordan 

Tinders geososiale egenskaper fungerer, og betingelsene de skaper for samhandling. Til 

forskjell fra tradisjonell nettdating er ikke Tinder «fristilt» fra det kroppslige eller situerte - 

tvert i mot er de uløselig knyttet sammen. Det betyr ikke at Tinder er «sammenfallende» med 

den fysiske virkeligheten, eller en nøytral linse å forstå den gjennom, men at Tinders 

teknologiske karakteristikker, og deres sosiale implikasjoner, skiller seg fra tradisjonell 

nettdating, som har fungert mer som en adskilt, avgrenset arena for partnermøter. Dermed er 

konklusjonene som har blitt trukket vedrørende nettdating per se, basert på studier av 

tradisjonell nettdating, ikke nødvendigvis appliserbare til Tinder. Med henblikk på 

intervjumaterialet, kan det se ut til at Tinders geososiale egenskaper, sammen med profilenes 

knappe, og flertydige tegn, «dytter» brukerne «ut» i fysiske møter tidligere, uten at de har 

dannet seg utdypede og konkrete forventninger til interaksjonspartnere på forhånd.  

Studier av «modality switching» (Ramirez & Sumner, 2015), som beskriver 

bevegelsen fra interaksjon i et tegn-magert miljø til et tegn-rikere miljø, indikerer at effektene 

av et skifte fra, for eksempel nettkommunikasjon til fysisk samvær, modereres av tid. Mer 

konkret viser slike studier at skifter fra tegn-magre til tegn-rike kontekster kan ha nøytrale 

eller positive effekter på relasjoner, dersom skiftet forekommer etter relativt kort tid. Dette 

forklares med at man, ved mediert samhandling over tid, danner seg et mer fastsatt og 

detaljert inntrykk, og dermed også mer fastsatte og detaljerte forventninger til personen man 
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samhandler med. Når det så skjer et skifte av kontekst, er sjansene større for en 

forventningsbrist. Inntrykkene dannet i de ulike kontekstene strider imot hverandre, og den 

«nye» informasjonen oppleves som «usikkerhetsskapende». Derimot, hvis man skifter fra 

tegn-mager til tegn-rik kontekst etter relativt kort tid, er inntrykkene «vagere», sjansen for 

forventningsbrist lavere, og den «nye» informasjonen kan i større grad bygge videre på 

inntrykket fra det medierte møtet. Dermed oppleves skiftet oftere som «usikkerhets-

reduserende».  

At Tinders spatio-temporale rammeverk skiller seg fra tradisjonell nettdating kan også 

være med på å forklare hvorfor ærlighet, og potensielle forventningsbrister, som nevnt 

tidligere, i liten grad lot til å være et viktig tema for informantene i denne studien. 

Informantene så ut til å oppleve overgangen fra digital interaksjon, til fysiske møter som 

mindre radikal, noe som kan sees i sammenheng med opplevelsen av tid og rom i 

applikasjonen. Tinder skisserer en tidsramme som i første rekke speiler tidsrammen til den 

fysiske virkeligheten, ved å foregå i sanntid. I tillegg oppmuntrer applikasjonen brukere, 

gjennom tidsrammen i kombinasjon med det knappe profilformatet, til å raskt bevege 

relasjonen ut av applikasjonen, og over i et fysisk møte. Tidslinjen for selve 

relasjonsutviklingen skiller seg dermed også fra de tradisjonelle datingsidene. Dernest 

samvirker Tinder med det fysiske rommet man beveger seg i, og slik veves opplevelsene av 

romlighet, digital og fysisk, i større grad sammen. Tidligere studier av tradisjonell nettdating 

har påpekt at forventningen om et fremtidig møte begrenser viljen til uoppriktighet (Heino, 

Ellison, Gibbs, 2006). Ettersom Tinder legger til rette for at brukere skal kunne treffe 

potensielle partnere raskt, kan man med rimelighet forvente at viljen til aktiv 

misrepresentasjon begrenses ytterligere.  

6.1.8 Digital distanse: komfortabel kurtise eller kynisk konsum?  
En tilbakevendende bekymring knyttet til nettdating-tjenester, inkludert Tinder, er 

opplevelsen av distanse til menneskene man observerer og interagerer med i medierte 

kontekster. Grunnlaget for en potensielt opplevd distanse, praktisk og teoretisk, er tidligere 

indikert i diskusjonen av skillet mellom tegn-magre og tegn-rike miljøer, og vil ikke utdypes 

her. Med henblikk på analysekapittelet er det tydelig at følelsen av emosjonell distanse, pga. 

mangelen på fysisk nærvær, utgjorde et viktig samtaletema under intervjuene. Dermed har 

«distanserthet» også blitt presentert som en av Tinders sentrale «affordances». Imidlertid 

behandles opplevelsen av distanse, i kontekst av nettdating, gjerne som ensbetydende med 

destruktive effekter. Distansen antas å lede til uempatiske holdninger og handlinger, mens de 

potensielt positive konsekvensene av distanse, sjeldnere behandles. Det hevdes at 
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interaksjonsbetingelsene i tradisjonell nettdating, som «disembodiment» og «verbal 

overskygging» (Illouz, 2007, s. 74 ff.), umuliggjør helhetlig inntrykksskaping, hvor man 

simultant opplever hverandre som fullverdige personer (Ellsion, Heino & Gibbs, 2006). 

Flere, deriblant Illouz, påpeker videre at nettsidene er strukturert i tråd med markedslogiske 

prinsipper, og for å kunne benytte tjenestene må brukerne tilpasse seg denne 

«markedsmalen». De må forstå, og markedsføre seg selv som produkter i et marked, og gjøre 

vurderinger i henhold til markedsverdi og andre økonomiske konsepter. De tvinges til å 

«kommodifisere» både seg selv og andre. 

Tinder, i likhet med tradisjonelle nettdating-tjenester, gir ikke tilgang til kroppslige 

forankrede tegnkilder som stemme, kroppspråk, lukt osv. Applikasjonen tilbyr dessuten 

mindre konkret, verbal informasjon enn de tradisjonelle tjenestene. I tillegg til de hurtige, 

binære beslutningene som fordres av «sveipe-logikken», og et sterkt visuelt fokus, kan det 

tenkes at disse egenskapene gjør Tinder, i enda større grad enn tradisjonelle tjenester, til en 

arena for kommodifisering og objektivering. Dermed vil det også kunne antas at Tinder 

fordrer enda større emosjonell distanse, og ytterligere nedsatt empati. «Disinhibition effects» 

(Walther, 1994, s. 475), altså at personer som samhandler i medierte miljøer, legger mindre 

bånd på seg selv i forhold til hva de er villige til å uttrykke, kan forstås som et symptom på 

opplevd digital distanse. Hvis man ser på populære Instagramkontoer som «Bye Felipe» og 

«awards for good boys», som viser innsendte skjermdump av chat-dialoger, eller profiler med 

trakasserende og hatefullt innhold, oftest rettet mot kvinner, er det ingen tvil om at Tinder, og 

distansen som skapes, åpner for uempatisk adferd. Likevel utgjør disse interaksjonene, 

foreløpig, kun anekdotisk bevis for dating-appenes negative, distanserende konsekvenser. 

Spørsmålet om hvorvidt denne adferden faktisk er en konsekvens av det digitale miljøet, hvor 

utbredt effekten i så fall er, og om dating-apper skiller seg fra andre digitale arenaer for 

interaksjon mellom fremmede, gjenstår å se. At den digitale distansen medfører en lavere 

grad av holisme, identifikasjon, hensyn eller empati støttes kun delvis av datamaterialet. 

Informantene rapporterer selv, eksplisitt, at de opplever en større digital distanse enn ved 

fysiske møter, og at de er mindre «rause» og tilgivende i sin vurdering av andre. Sam-

sveipingen viser også en tendens til å gjøre relativt krasse nedvurderinger av andre brukere, å 

spøke på andres bekostning, og å benytte stereotypier og deres negative konnotasjoner som 

referanseramme. Imidlertid er det vanskelig, uten komparativt grunnlag, å fastslå om dette er 

ulikt evalueringsprosesser, hva gjelder fremmede personer, ved fysisk samvær. Er 

vurderinger av potensielle partnere, som ytres i private samtaler, i tilsvarende offentlige rom, 

mer empatiske og tilgivende? Det datamaterialet kan si noe om er at øyeblikk av opplevd 

emosjonell distanse, og manglende empati, ikke går ubemerket hen blant informantene. 
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Beklagelser, demonstrasjoner av ubehag og skam, eller motvilje til å sette ord på, og dele 

egne tanker som kunne fremstå som «slemme» og «fordomsfulle», var gjennomgående. Det 

kan tenkes at Tinderbruk, fordi applikasjonen i større grad distanserer og ekspliserer 

vurderingsprosessen, også kan bidra til bevisstgjøring rundt egne forutinntattheter.  

Datamaterialet illustrerer dessuten at distansertheten som muliggjøres av Tinder ikke 

har entydig negative sosiale effekter. Til forskjell fra et ansikt-til-ansikt-møte later den første 

faktiske samhandlingen på Tinder, en «match», til å oppfattes som en betydelig lavere sosial 

investering og forpliktelse. At informantene ikke tillegger de begynnende relasjonene like 

stor emosjonell betydning, kan til å begynne med se ut som en utelukkende negativ sosial 

effekt. Derimot indikerer intervjuene at lavere sosial investering også skaper en lavere terskel 

for å akseptere, og utforske relasjoner med partnere som ellers ville blitt avvist. Fordi Tinder, 

via sine distanserende egenskaper, skaper «formildende omstendigheter» for avvisning på et 

senere tidspunkt, er det lettere å stille seg åpen for andre typer partnere enn hva man i 

utgangspunktet så for seg, eller var på utkikk etter. At Tinder legger til rette for en mer 

avslappet holdning til partnermøter kan dessuten tenkes å utgjøre en motvekt til såkalt 

«homophily» i nettdating, altså tendensen til å søke mennesker som ligner en selv (Fiore & 

Donath, 2005) - en tendens som også kommer til syne i informantenes «typetenking». 

Enkelte studier (Thomas, 2018; Hergovich & Ortega, 2018) har dessuten indikert at 

nettdating har en positiv effekt på «social cohesion», dvs. graden av stratifisering, og skiller 

mellom samfunnets sosiale grupperinger. Fordi man via nettdating-tjenester kan møte 

potensielle partnere utenfor egne sosiale miljøer og sirkler, har par som møtes via slike 

tjenester oftere ulike demografisk bakgrunner og karakteristikker. Sosial-demografisk 

sammensatte par antas å bidra til en større «sammenblanding» av sosiale grupperinger, og 

dermed en økt utvisking av skillelinjer og hierarkier. Med informantenes tilbøyelighet til å 

«gi noen en sjanse» i mente, kan Tinder tenkes bidra til større sosial samhørighet – en 

påstand som også har blitt fremmet av økonomene Ortega og Hergovich, i et intervju med 

magasinet «New Scientist» (Heaven, 2017).  

Videre indikerer intervjumaterialet at «distansertheten» Tinder muliggjør, gjør 

applikasjonen til en arena som oppleves som et mellomsjikt mellom lek og realitet. 

Presentasjonene og samhandlingen fremstår lettsindig og underholdene, men kan også lede til 

reelle relasjoner. Frykten for ubehag og sanksjoner suspenderes midlertidig, og åpner for en 

utforsking, utprøving og utfoldelse av selvpresentasjoner, kommunikasjonsformer, og  

relasjoner. Her kan man skimte den andre siden av Tinders «disinhibiting effects». Den 

opplevde distansen til andre brukere, og potensielle sosiale og emosjonelle konsekvenser av 

egne handlinger, muliggjør en lekenhet og eksperimentering med identitetsuttrykk og 
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samhandlingsnormer som kan virke befriende. Denne observasjonen støttes av Wards (2017, 

s. 1651-1652) Tinder-studie, der hun finner at hennes informanter «tester ut» ulike 

profilutforminger og presentasjoner. De potensielle positive psykososiale effektene av å 

eksperimentere og leke med identitetsuttrykk i «trygge rom», på «trygg avstand», er tidligere 

diskutert og dokumentert, blant annet i studier av virtuelle rollespill (Turkle, 1999). Til tross 

for at eksperimentering med selvpresentasjoner på Tinder skiller seg kvalitativt fra 

konstruksjon av fiktive avatarer, og på en helt annen måte er forankret i, og dermed også 

begrenses av, den fysiske opplevelsesverden, er essensen: frihet, og trygghet til å prøve seg 

fram, ikke fullstendig ulik. Dertil har studier av unges nett-praksis belyst hvordan internett 

generelt, og sosiale medier spesielt, kan fungere som en arena for utforsking av identitet og 

sosial læring (Boyd, 2014, kap. 1). Potensialet for sosial læring; å få innsyn i og overblikk 

over gangbare presentasjonsmåter og samhandlingsregler, kan spores til skjæringspunktet 

mellom «affordancene» «oversiktlighet» og «distanserthet», og kommer til syne i 

informantenes beskrivelser av Tinder som «underholdning». Fortrolighet med normer og 

idealer, oppnådd gjennom observasjon av, og interaksjon med andre Tinderbrukere, utgjorde 

en rød tråd i intervjuene. Likevel er det kanskje spesielt viktig for personer som ellers 

opplever det som utfordrende å delta fysisk på sosiale arenaer som tilsvarer Tinder, og 

engasjere fremmede i samtale. I sin studie av personlighetsstrekk og Tinderbruk skriver 

Timmermans & De Caluwé (2017b, s. 77) blant annet: «Being an online platform, Tinder 

creates a safer environment for individuals whom fear being judged and evaluated negatively. 

[…] It is likely that individuals with lower scores on extraversion are more likely to use the 

application to improve their social skills”. Dernest, kan dating-applikasjoner som Tinder, 

med distansen som skapes, utgjøre et viktig alternativ for seksuelle minoriteter, som opplever 

stigma i samfunnet for øvrig. Særlig for dem som ikke lever i urbane sentrum, med tilgang til 

andre «trygge rom» for partnermøter. Dette bekreftes også i forskningen på Grindr (e.g. 

Blackwell, Birnholtz & Abbot, 2015).  For smalere seksuelle minoriteter som per dags dato 

ikke har sin «egen» applikasjon, som informanten i denne studien som opererte med en 

separat BDSM-profil, tilbyr Tinder en digital barriere som demper frykten for sosial 

fordømmelse, og muliggjør møter med likesinnede.  

I sum har den digitale distansen som skapes av Tinder definitivt et objektiverende 

potensial, som i siste instans kan medføre mindre empatiske holdninger til, og behandling av, 

andre brukere. Et utelukkende fokus på distansens destruktive effekter, fremstår med 

henblikk på datamaterialet, like fullt som en for snever og ensidig vurdering av samspillet 

mellom Tinders «affordances», og brukernes opplevelser. Materialet illustrerer at 

«distansertheten» som dannes i møtet mellom brukernes oppfatninger og Tinders 
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teknologiske infrastruktur, også legger til rette for både positive individuelle opplevelser, og 

sosiale effekter.  

 Mediediskurs og informantenes opplevelser  
Nyvinninger innen medier og teknologi, særlig av den typen som medierer kommunikasjon 

og samhandling mellom mennesker, har ikke alltid blitt møtt med åpne armer. Kollektiv 

panikk over et medium og dets effekter, disproporsjonal til de negative konsekvensene som 

faktisk kan dokumenteres (Kirksæter & Staksrud, 2013, s. 146; Staksrud, 2013, s. 55-58), en 

såkalt mediepanikk, er en historisk tilbakevendende tendens. Skriftspråk vekket en gang 

bekymring for at menneskets hukommelse og evne til muntlig formidling ville svekkes. 

Teater, romaner, radio, fargefjernsyn og tegneserier har alle i sin tid blitt inspisert og kritisert 

for å utfordre samfunnets dominerende forestillinger om hva som er «sunt» og «godt».  

 I tillegg har endringer i normer og sosial praksis, særlig hva angår seksualitet og 

relasjoner, en tendens til å utløse bekymring og fordømmelse: en moralsk panikk (Weigel, 

2016). Tinder kan hevdes å være særlig panikk-potent, ettersom applikasjonen krysser 

teknologisk utvikling med endringer i kurtise- og relasjonskultur. Det er for øvrig heller ikke 

første gang «romantikkens død» har blitt spådd. Dating, en sosial praksis som Tinder 

formodentlig er i ferd med å undergrave, vekket i sin egen startfase avsky hos 

etablissementet. Dating, som omgangsform, vokste frem delvis som en konsekvens av at 

underbetalte arbeiderklassekvinner, i «bytte» mot sitt selskap, fikk muligheten til å gå på 

restaurant, kino, utesteder osv. – aktiviteter som ellers var forbeholdt menn, og øvre 

klassesjikt. Frem til denne praksisen gradvis ble mer utbredt, og til slutt endte opp som den 

gjengse samfunnsnormen, var «dating» lenge ansett som vulgært og løsaktig. Ikke så ulikt 

enkelte fremstillinger av Tinderbruk i dag (Weigel, 2016, s. 11-15). 

 Mediedebatten, og fortellingene som omkranser Tinder, bærer preg av polemiske, 

empirisk ufunderte påstander, og en reduktiv og unyansert fremstilling av brukeres 

motivasjoner og praksis. Særlig kritikkverdig er det faktum at flere av fortellingene som 

presenteres bidrar til å reprodusere kjønnede klisjeer i ny innpakning, ved å fremstille dating-

apper som et koldtbord av naive, romanselystne kvinner, som kyniske sex-fikserte menn 

grådig forsyner seg fra. Med utgangspunkt i denne studiens funn, og Tinder-forskningen 

ellers, er slike fortellinger langt fra representative for den gjengse brukers erfaringer. Mer 

spesifikt lener deler av kritikken av Tinder seg på et premiss om at applikasjonen er 

overfladisk, og dermed skaper overfladiske brukere. Begrepet overfladisk kan imidlertid 

tolkes på ulike måter, noe som i sin tur gir ulike svar på spørsmålet om mediediskursen 

samsvarer med studiens funn. Likevel behandles begrepets to betydninger stort sett under ett. 
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Datamaterialet indikerer at informantene formidler og danner seg inntrykk primær basert på 

visuelle markører, altså tegn som befinner seg «på overflaten». I så måte kan 

inntrykksdannelse på Tinder sies å være «overfladisk». Derimot utelukker både sam-

sveipingen, og informantenes egne beretninger, at deres vurderinger kun er basert på estetiske 

parametere, og at utseendemessige kvaliteter er det eneste som står i fokus. Ved å behandle 

disse to betydningene av «overfladisk», på den ene siden «basert på visuelle markører», og på 

den andre «utseenefiksering», som en og samme, eller å bygge på en antagelse om at det ene 

automatisk fører til det andre, tilsløres vesentlige skillelinjer. Skillelinjer som kan bidra til å 

gi verdifull innsikt i årsak-effektforhold, og samspillet mellom teknologi og brukere. 

 Videre fremstilles Tinder overveiende som en hyperseksualisert kontekst, hvor 

brukerne fortrinnsvis er på utkikk etter lettbente relasjoner og uforpliktende seksuelle møter. 

Intervjumaterialet, i likhet med tidligere motivasjonsstudier, demonstrer derimot et betydelig 

bredere spekter av motivasjoner blant Tinderbrukere. Studiens funn indikerer også at 

brukernes motivasjoner ikke er konstante, men varierer over tid, og mellom ulike kontekster. 

Flere av informantene, spesielt de kvinnelige, rapporterer i tillegg at de opplever mindre 

seksuelt press på Tinder, enn i tilsvarende ansikt-til-ansikt-kontekster, på grunn av 

muligheten til å pre-selektere potensielle brukere basert på deres profiler, før en eventuell 

interaksjon. Informantene understreket dessuten at brukere som primært er interessert i 

seksuelle møter stort sett er ærlige om sine intensjoner allerede i de innledende fasene av en 

interaksjon. En observasjon som muligens kan tilskrives distansen Tinder muliggjør, og 

klassifiseres som en «disinhibition effect».  

 Den digitale distansen som skapes av Tinder, og en resulterende emosjonell distanse, 

er et gjennomgående tema i fortellinger om Tinder. Informantenes opplevelser samsvarer, i 

det minste delvis, med slike beskrivelser. Et viktig ankepunkt i den sammenheng er imidlertid 

at denne studien kun undersøker brukernes opplevelser i pre-interaksjonsfasen, altså  i 

applikasjonen. Kritikken som rettes mot Tinder antar derimot ofte at en slik emosjonell 

distanse automatisk overføres til senere fysiske møter, og relasjonsutvikling - en antagelse 

som foreløpig mangler empirisk basis. Det finnes heller ikke belegg, basert på datamaterialet, 

for å si noe sikkert om hvorvidt den emosjonelle distansen i applikasjonen konverteres til en 

emosjonell distanse utenfor, og på senere stadier i relasjonsdannelsen. Informantberetningene 

kan dog ikke sies å vitne om kynisme eller bruk-og-kast-mentalitet, på linje med ytterpunkt-

eksemplene som definerer medienes fortellinger.  

Et faktum som vanskeliggjør en fullgod sammenligning av informantenes opplevelser 

og mediebildet, er at også informantene er omgitt av rådende mediediskurser. Selv 

informantene som ikke husket å ha lest eller sett saker om Tinder, demonstrerte tydelig 
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kjennskap til hovedbudskapene og de sentrale temaene i medienes fortellinger. Enten de 

latterliggjorde, eller uttrykte bekymring over medienes portretter, var kjennskapen til dem 

unektelig tilstedeværende. Dermed forblir påvirkningsretningen et åpent spørsmål: Der 

informantenes opplevelser speiler medienes fortellinger er det fordi A. informantene, bevisst 

eller ubevisst, «gjenforteller» dominerende narrativer og kontekstualiserer sine opplevelser i 

lys av dem? eller B. fordi rådene mediefortellinger faktisk har rot i allment utbredte 

opplevelser av Tinder?    

 Samtidsdiagnoser og informantene opplevelser  
Tinder, forstått som et kulturelt objekt, reflekterer og virker sammen med bredere 

utviklingstrekk i samfunnet. Å plassere Tinder i en større historisk, sosial og kulturell 

kontekst, ved å diskutere informantenes opplevelser i lys av sosiologiske teorier om samtiden 

– hva som karakteriserer dagens samfunn, og hvorfor – er et gunstig utgangspunkt for å forstå 

Tinder som kulturelt objekt. Zygmunt Bauman, Anthony Giddens og ekteparet Beck har 

fremsatt noen av de mest anerkjente refleksjonene rundt nettopp dette. Deres teorier fokuserer 

delvis på ulike aspekter ved utviklingen, og stiller seg kritiske til hele eller deler av 

utviklingen i ulik grad. Felles er at de alle diskuterer kjærligheten, intimiteten og relasjonenes 

plass i det senmoderne samfunn. De vektlegger betydningen av at tradisjonelle bånd og 

føringer har falt fra, og at individet står friere til å ta egne valg i romanse og øvrig livsførsel – 

på bekostning av stabilitet, for både enkeltindivid og samfunn, men til fordel for personlig 

frihet og utfoldelse. Det avsluttende del-kapitelet vil ta for seg studiens funn i kontekst av 

utvalgte konsepter som har blitt brukt for å beskrive kjærlighets stand i samtiden; Giddens’ 

«rene relasjoner», Baumans «flyende kjærlighet» og Beck-parets «kjærlighet som moderne 

religion».  

6.3.1  «Flytende kjærlighet», «rene relasjoner», og «kjærlighet som 

religion» 
Bauman (2000) beskriver i sin samtidsdiagnose en «flytende modernitet», preget av 

konstante endringer, mangel på stabilitet og varige bånd mellom mennesker. Et aspekt ved 

denne tilstanden er at også kjærlighet og relasjoner har blitt gjort flytende (Bauman, 2003). 

De forblir aldri sementerte, men er i kontinuerlig bevegelse, og dannes og løses opp ettersom 

omstendigheter eller følelser forandrer seg. Relasjoner, og personer er ikke lenger mål i seg 

selv, men et middel for personlig tilfredstillelse. Den flytende tilstanden fremavler 

motstridende, og til syvende og sist, utilfredstillbare begjær hos sine undersåtter. På den ene 

siden lengtes det etter frihet, og bånd som ikke begrenser ens individuelle ønsker og valg. På 
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den andre siden oppstår en kontradiktorisk lengsel etter en trygghet, som i bunn og grunn 

bare kan etableres gjennom stabile relasjoner. Resultatet er en relasjonskultur definert av «top 

pocket relationships»: relasjoner man nochalant kan «ta frem» og benytte seg av etter ønske, 

men som kan skyves til side, og puttes tilbake «i lomma», med samme nonchalanse (Bauman, 

2003, s. 20-22). Bauman anser nettdating som særlig symbolsk for likviditeten som preger 

samtidens relasjoner, og stiller seg kritisk til en teknologisk muliggjøring av en allerede 

destruktiv tendens; tendensen til å, med letthet, velge og velge bort potensielle partnere (s. 

65-66). «You can always press delete», er et sitat Bauman trekker frem som talende for den 

skjødesløse holdningen som karakteriserer nettdating (s.65). Interessant nok uttalte en av 

informantene i denne studien de eksakt samme ordene, men med helt andre implikasjoner enn 

hva Bauman synes å ilegge dem. For Bauman later ordene til å være selve språkliggjøringen 

av en «bruk-og-kast» mentalitet. For informanten var utsagnet ladet med lystigere 

sentimenter. På grunn av det utvungne og uformelle ved konteksten, kunne hun tillate seg å 

prøve, uten fare for store sosiale og emosjonelle kostnader. Som sammenligningen antyder, 

fremstår Baumans beskrivelser av samtidige relasjonstendenser i overkant skeptiske, i hvert 

fall sett i sammenheng med informantenes opplevelser - en skepsis han også har blitt kritisert 

for tidligere (Giddens, 2006, s. 244-245). Flere av mønstrene han trekker frem reflekteres dog 

i datamaterialet, men imens Bauman primært fokuserer på de negative opplevelsene og 

effektene, belyser intervjumaterialet også positive, lystbetonte erfaringer og konsekvenser av 

nøyaktig de samme mønstrene. Samtidig som informantenes fortellinger vitner om en 

flytende tilstand, der de aktivt benytter seg av friheten til å vurdere og velge partnere, basert 

på individuelle preferanser fremfor ekstern tvang, reflekterer de ikke Baumans påstand om at 

«nettverk» og «forbindelser» har erstattet relasjoner som ideal og mål. I kontrast til både 

medienes beskrivelser av Tinderbrukere, og Baumans beskrivelser av samtidens datere, er 

ikke informantene ute etter å «samle opp» flest mulig flyktige møter per se. Langvarige, dypt 

meningsfylte relasjoner, med store sosiale og emosjonelle investeringer, fremstår fortsatt som 

den endelige målsettingen. I informantenes fortellinger er ikke personlig frihet og relasjonell 

stabilitet to uforenlige størrelser, slik Bauman beskriver dem, men utgjør hensyn som stadig 

brytes mot hverandre i et forsøk på å finne en optimal balanse.  

 Anthony Giddens beskriver også en samtid karakterisert av større åpenhet og 

valgfrihet hva angår livsførsel, identiteter og relasjoner (1991;1992).. Ettersom identitet og 

selvforståelse ikke er forutbestemt av sosiale strukturer og normer, i samme grad som 

tidligere, må man selv ta stilling til hvem man «er», på egenhånd, og hvordan man ønsker å 

leve. Man skaper og gjenskaper aktivt fortellingen om seg selv, og befinner seg i en tilstand 

av kontinuerlig refleksivitet. «Livsstil» og «livsstilsvalg» står sentralt i det senmoderne 
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konsumsamfunnet, og «prangende forbruk» av kulturelle og materielle goder er viktige 

komponenter i identitetsarbeid og uttrykk. Kroppen får i denne konteksten også en særskilt 

rolle; den blir et medium for selv-oppfattet identitet. Samfunnets, og spesielt medie- og 

reklamebransjens, tilsynelatende besettelse av utseende og kropp, peker i så måte utover seg 

selv, og vitner ikke nødvendigvis om en økt estetisk bevissthet, men snarere at kroppen har 

blitt en arena for forhandling og formidling av «livsstilsvalg» (1992, s. 31-32). Romantiske 

og seksuelle relasjoner er likt konsum og kropp, nært forbundet med det refleksive selvet. Til 

forskjell fra tidligere forestillinger om «romantisk kjærlighet», som lidenskapelig og 

irrasjonell, som varer «forevig», og kun kan finne sted med «den ene rette», preges samtiden, 

i følge Giddens, av «confluent love»: en aktiv og betinget form for kjærlighet. Relasjoner kan 

velges på lik linje med andre elementer i en livsstil, og opprettholdes kun så lenge begge 

parter i relasjonen opplever den som givende (s.49-64). Denne typen relasjoner betegnes som 

«rene relasjoner» (s.58). Relasjonene er «rene» i den forstand at de kun er basert på gjensidig 

tiltrekning og tilfredstillelse, og ikke bestemt av eksterne faktorer. Giddens påpeker dessuten 

at en viktig endring i intimitetens sfære er frigjøringen av seksualitet fra sin reproduktive 

funksjon. I motsetning til tidligere, hvor seksualitet har vært styrt av strenge sosiale normer 

og biologi, karakteriseres dagens samfunn av «plastisk seksualitet» (s. 27). Sammen med den 

«seksuelle revolusjonen» på 60- og 70-tallet, har introduksjonen og normaliseringen av 

prevensjonsmidler, og reproduktive hjelpemidler som assistert befruktning, gjort at man står 

friere til å inngå i seksuelle relasjoner når, og med hvem man måtte ønske. Både seksualitet 

og seksuelle uttrykk er i større grad fritt formbare, og føyer seg inn i rekken av livsstil- og 

identitetsvalg som skal tas. Med færre normative undertoner samsvarer Giddens beskrivelser 

i større grad med informantenes opplevelser, enn Baumans beskrivelse. Spesielt relasjonen 

mellom livsstil og relasjoner, kommer tydelig til syne i måten informantene fremfører smak i 

sine profiler. Konseptet «type», slik informantene benytter det for å skape forestillinger om 

sosial tilhørighet, preferanser og karaktertrekk, gjenspeiler dessuten Giddens beskrivelser av 

livstil og livstilsuttrykk som en viktig del av kontemporær identitet. Kroppens betydning i 

Giddens teori, som et uttrykk for det refleksive selvet, er dessuten forenelig med et av denne 

studiens vesentlige poeng; at et visuelt fokus på Tinder ikke er synonymt med utseendefokus. 

Imidlertid bryter studiens funn med Giddens diagnose, på et lignende punkt som hos 

Bauman; parallelt med at valgfrihet, og gjensidighet i relasjoner, er veiledende idealer i 

informantenes fortellinger, videreføres tradisjonelle idealer om den irrasjonelle, romantiske 

kjærligheten parallelt. Partnervurdering og partnervalg utarter seg ikke i fullt så pragmatiske 

former som Giddens beskriver. Samtidig som informantene leter etter noen med en 
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«passende» livsstil, som kan «matche» deres egen, er det ikke en nøktern avveining av 

fordeler og ulemper som i siste instans er utslagsgivende, men intuisjonen og magefølelsen.  

Beck og Beck-Gernsheim (1995) vektlegger, i likhet med Giddens «refleksive selv» og 

livsstilsvalg, muligheten til å konstruere sine egne livsnarrativer, eller «skrive sine egne 

biografier», slik de betegner det (s. 3-8). Beck-paret fremhever på sin side også at denne 

kontrollen medfører en ansvarsbyrde for individet, ettersom tidligere tiders veiledende 

institusjoner og strukturer, falmer hen. I en tid av klimatisk, økonomisk, politisk og kulturell 

flertydighet og instabilitet, fremhever de, sammen med Giddens, at man i det senmoderne 

samfunn er spesielt oppfatt av fremtiden og hva den måtte innebære. Beslutningspresset og 

risiko-opplevelsen gjennomsyrer alle nivåer av samfunnet, derunder det individuelle. 

Ansvaret for å kontinuerlig skulle ta beslutninger, med uante konsekvenser, gjelder også for 

relasjoner. Man har friheten til å velge, men risikerer samtidig å velge feil. I tillegg oppstår 

komplikasjoner når to separate biografier skal forenes til én, når kvinnens biografi ikke 

lenger er underordnet mannens (s. 66). Beck-parets analyse skiller seg likevel fra Giddens og 

Bauman ved at den belyser hvordan fortidens idealer og verdier, hva angår kjærlighet og 

intimitet, lever videre i senmoderniteten. Til en viss grad har de, ifølge Beck-parets diagnose, 

faktisk fått en ny og opphøyet status. I kaoset av valg og individuell ansvarliggjøring, 

fremstår den «absolutte kjærligheten», noe man ikke kan ta kontroll over eller velge, som 

befriende. På et vis utgjør den beslutningssamfunnet siste skanse, den siste resten av «magi», 

som ikke kan reduseres til veloverveide, velresonerte beslutninger. Kjærligheten har blitt en 

moderne religion (s.168-201). At uforpliktende motivasjoner som underholdning eller «ego-

boost» trekkes frem av informantene, i denne studien så vel som tidligere studier, kan 

muligens anses som en måte å håndtere det overveldende beslutningsregimet Beck-paret 

beskriver. Valget om å sveipe til høyre eller venstre mister brodden, blir mindre 

utslagsgivende, når det ikke handler om valg av partner, men kun er en underholdningsform. 

Dernest later informantene til å holde fast ved romantiske idealer. Vektleggingen av «å ha 

kjemi», en opplevelse som ikke kan, men heller ikke behøver å forklares, får for eksempel en 

nærmest mytisk klang, og underbygger «kjærlighet som religion»-tesen. Imidlertid, til 

forskjell fra tidligere tider, tilskrives ikke det «magiske» aspektet «over-individuelle» makter, 

men plasseres i det kroppslige, både bokstavelig: «jeg bare følte det», og metaforisk: 

«magefølelse». I dette ligger en merkverdig dialektikk, hvor «kjærlighet» på en og samme tid 

strider med, og er en del av, en individualiserende, rasjonaliserende utvikling og diskurs. Ved 

å posisjonere attraksjon og intimitet, ikke i det overnaturlige, men i det naturlige, i kroppen 

og fysiologien, skapes en syntese mellom romantikk og rasjonalitet. En syntese som kan 

betegnes som «magien i biologien».  
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6.3.2 Kjærlighet i rasjonalitetens tid  
Til forskjell fra hypotesen om at økonomisk-rasjonell logikk har kolonisert også intimitetens 

sfære, gir intervjumaterialet et mer tvetydig, ambivalent bilde. Parallelt med at 

informantbeskrivelsene reflekterer de uforpliktende, flytende aspektene ved senmoderne 

relasjoner, som Bauman beskriver, og søken etter «min type», speiler Giddens beskrivelser av 

relasjoner som innlemmet i en bredere ideologi om «livstil» og «livstilsvalg», vitner 

intervjuene om en ambivalens til nettopp disse tendensene, og en opphøying av tradisjonelle 

romantiske idealer om den uunngåelige, intutive kjærligheten. I så måte resonerer 

intervjumaterialet med Beck og Beck-Gernsheims tese om at det gjennomrasjonaliserte, 

individualistiske samfunnet fører med seg en uventet konsekvens; den ikke-rasjonelle 

kjærligheten får en tilnærmet religiøs status. Det som kan skimtes i intervjumaterialet, er 

troen på det som kan betegnes som «magien i biologien»; en oppfatning av at sann, og 

virkelig attraksjon avhenger av en erkjennelsesform som er grunnleggende kroppslig, og 

fremfor alt står i et diametralt motsetningsforhold til de rasjonelle, logiske prinsippene som 

styrer resten av hverdagens beslutningsvelde. I rasjonalitetens, og sekularitetens tid, hvor 

færre enn før setter sin lit til Gud eller skjebnen, er kanskje løsningen å flytte magien innover. 

Å tro at det i den menneskelige biologi og psyke finnes noe vi ikke fullt ut har tilgang til, 

eller kan forstå betydningen av, som «tar» kontroll og som fører oss sammen, kan lette på 

byrden av å konstant skulle være sin egen lykkes smed. Dikotomien mellom det kroppslig-

intuitive og det økonomisk rasjonelle preger, som vist, også akademisk litteratur om 

nettdating. Forøvrig har den sin make i populærkulturen, «good on paper»-tropen, som har 

blitt tematisert og parodiert i utallige filmer og fjernsynsserier gjennom årenes løp. Det kan 

dermed hevdes at når «Carrie» i den ikoniske serien «Sex and the City» spurte seerne om 

«good on paper, equals bad in bed?», satte hun fingeren på en vesentlig dualisme i moderne 

relasjons- og intimitetsforståelser.   

Samlet sett, later informantenes opplevelser, deres bekymringer og gleder, til å utarte 

seg i tråd med de sosiale og kulturelle tendenser som hevdes å betegne det senmoderne 

samfunn. Spesielt Giddens beskrivelser av det refleksive selvet, og Beck og Beck-

Gernsheims beskrivelser av subjektet som fristilt fra tradisjonelle bånd - som har frihet til, 

men samtidig bærer ansvarsbyrden av å skrive sine egne biografier - reflekteres i 

intervjumaterialet. Den metaforiske parallellen mellom profilkonstruksjonen, hvor brukerne 

velger og skaper et «ytre» selv, og den kontinuerlige prosessen av å velge og skape et «indre» 

selv, er spesielt påtagelig. Tinder fremstår dessuten som emblematisk for tidsånden, i den 

forstand at applikasjonen i sin reneste form er en katalog av potensielle valgmuligheter – av 

personer som kan integreres i livsstilen og flettes inn i biografien – eller simpelthen 
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tilfredsstille forbigående sosiale eller psykologiske behov. I fravær av tradisjonelle føringer 

for identitets- og partnervalg, er dagens datere friere til å ta kontroll over og gjøre valg i eget 

kjærlighets- og seksualliv. Intervjumaterialet speiler nettopp dette, og maler et bilde av unge 

mennesker som ikke overlater kjærlighetsliv til skjebne eller tilfeldigheter, men som aktivt 

deltar, presenterer, vurderer og tar beslutninger. Som en av informantene påpekte er Tinder 

«det frieste markedet som finnes», og utgjør i så måte den perfekte arena for utfoldelsen av 

individuell frihet og nyttemaksimerende valg. Samtidig øker kanskje presset på å aktivt 

involvere seg i partnerjakt, idet Tinder, og lignende applikasjoner, tilrettelegger for 

tilsynelatende enkel og effektiv søken etter bidragsytere til «prosjekt meg». Med frihet 

kommer ansvar, og med Tinder utvides friheten til, men også ansvaret for, seksuell og 

romantisk selvrealisering. Får man få «matches» og «mislykkes» i det virtuelle «dating-

markedet», har man «ingen andre enn seg selv å skylde».  

6.3.3 Begrensninger, implikasjoner og fremtidig forskning 
Denne studien har illustrert at unge, norske Tinderbrukeres opplevelser skiller seg betydelig 

fra hva som har blitt beskrevet, spesielt i amerikanske medier. Dvs. at applikasjonen primært 

benyttes for å initiere flyktige seksuelle møter, og etablerer en overfladisk og uempatisk 

intimitets- og relasjonskultur. Kritikere har hevdet at Tinder enten er utløseren, eller 

manifestasjonen av «datingens død» (Sales, 2015). Tvert i mot beskriver informantene i 

denne studien at de, via Tinder, har opplevd sine første «dates», og at det før dating-appenes 

inntreden ikke eksisterte en kultur for «dating» blant dagens unge. Dette indikerer at i en 

norsk kulturell kontekst innebærer utbredt bruk av dating-apper faktisk «datingens fødsel», 

snarere enn «datingens bortgang». Selv om det naturligvis kan hevdes at spådommer om et 

plutselig paradigmeskifte i kurtise-kultur fremstår i overkant polemisk, er ikke motstridende 

funn nødvendigvis en indikasjon på at opplevelsen av Tinder, slik den har blitt beskrevet 

tidligere, er feilaktig. Diskrepansen belyser kanskje snarere at Tinder, og teknologi generelt, 

ikke har uniforme effekter, uavhengig av kulturell kontekst. Et sentralt aspekt ved denne 

studien er dermed at den belyser samspillet kontekst og teknologibruk, samt betydningen av å 

studere teknologier, og deres appropriasjon, i ulike sosiale og kulturelle kontekster, før man 

trekker allmenne slutninger om deres virkninger. Dette innebærer også at opplevelsene av 

Tinder, slik de er beskrevet i denne studien, ikke nødvendigvis vil korrespondere med andre 

brukeres opplevelser, i andre sammenhenger.  

 Videre har studien presentert betraktninger rundt samspillet mellom sosiotekniske 

rammeverk, og de sosiale prosessene som foregår innenfor dem. En begrensning ved 

diskusjonen er manglende innsikt i de teknologiske mekanismene bak brukergrensesnittet 
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som informantene forholder seg til, og utviklernes intensjoner. For å gi et fullstendig bilde14 

av applikasjonens virkemåte og samspill med brukere, er kunnskap om det som hittil fremstår 

som Tinders «black box» nødvendig.  

 Tinders største, og dermed viktigste brukergruppe; unge, urbane, single har vært 

denne studiens fokus. Andre grupper, og deres bruksmønstre og motivasjoner, bør også 

utforskes, og slik få en stemme i Tinder-forskningen. For eksempel er brukere i rurale 

områder, eldre brukere, eller brukere fra samfunnsminoriteter – det være seg seksuelle, 

religiøse, eller etniske – så vidt forfatteren bekjent, ennå ikke undersøkt.  

 I likhet med flere andre Tinder-studier har denne studien fokusert på hva som foregår 

innad i applikasjonen. Ettersom tidligere studier grundig har belyst hva som skjer før 

Tinderbruk (motivasjon), vil det være informativt å undersøke hva som foregår etter 

Tinderbruk, og spesielt blant brukere som har funnet hverandre gjennom applikasjonen. 

Skiller Tinder-par, og narrativene og mytene de skaper rundt egen relasjon, seg fra par som 

møtes på andre måter? 

 En ytterligere implikasjon av denne undersøkelsen, er at den illustrerer fruktbarheten 

av å studere teknologibruk «in situ». Å undersøke teknologi og mediebruk, mens det foregår, 

setter i gang tankeprosesser og knytter informantenes betraktninger nærmere den faktiske 

opplevelsen. En slik prosess kan gi fyldigere, og annerledes responser enn mer formelle 

situasjoner, med abstrakte, avskårede spørsmål om bruksmønstre. Nytten av å la seg inspirere 

av de metodiske tilnærmingene til andre fagområder innenfor samfunnsvitenskap og 

humaniora, for eksempel sosialantropologi, hvor deltagende observasjon og «walk-alongs» 

har lengre fartstid, er en innsikt som med fordel kan videreføres i senere forskning15. 

 Til sist har denne studien forsøkt å plassere, og forstå, Tinder og Tinderbruk i lys av 

overordnede strukturer og påvirkningsforhold, historisk og samfunnsmessig kontekst, samt 

medieklima. I den sammenheng har vanskelighetene med å klarlegge påvirkningsretning også 

kommet til syne. Hvorvidt informantene til enhver tid skildrer sin personlige opplevelse av 

Tinder, eller gir uttrykk for holdninger og oppfatninger de har blitt eksponert for via medier 

og populærkultur, er til tider vanskelig å gi et klart svar på. Reflekterer mediebildet brukernes 

opplevelser, eller reflekterer informantenes beretninger mediebildet? Undersøkelser av 

hvordan medieomtaler, og kulturelle portretteringer av applikasjonen og dens brukere, 

                                            
14 Om det kan kreves, og om det er nødvedig å gi et fullstendig bilde av teknologiers virkemåte, inkludert 
bakenforliggende mekanismer, er dog et omdiskutert tema (Bucher, 2018, kap. 3). 
15 For spesielt interesserte er fordelene ved forskerdeltagelse i teknologistudier illustrert i en innovativ 
undersøkelse av Grindr-bruk (Stempfhuber & Liegl, 2016), hvor forskerne fulgte med informantene idet de 
beveget seg rundt i bylandskapet, veiledet av applikasjonen. 
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Tinders renommé, påvirker brukerne og deres opplevelser av Tinder, vil kunne bidra til større 

klarhet i slike problemstillinger.   

6.3.4 Oppsummering og konkluderende bemerkninger 
Denne undersøkelsen tok utgangspunkt i to overordnede problemstillinger. Den første stilte 

spørsmålet om hvordan Tinderbrukeres iscenesettelse og inntrykksdannende prosesser 

foregår, og hvordan disse prosessene virker sammen med Tinders sosial-teknologiske 

premisser. Aller først, for å gi kontekst til informantenes selvpresentasjonsvalg og 

vurderinger, ble deres motivasjoner for å benytte Tinder diskutert. Denne diskusjonen viste at 

Tinderbrukeres motivasjoner varierer. Spekteret av motivasjoner inkluderer langt mer enn 

uforpliktende seksuelle møter, som fremstår som en relativt sjelden motivasjon til 

sammenligning med for eksempel «dating», «underholdning» eller «langvarig partnerskap». I 

tillegg veksler informantenes motivasjoner avhengig av tid, sted og egne behov. Hvilke av 

Tinders egenskaper som syntes mest relevante for informantene, avhenger av den aktuelle 

motivasjonen i øyeblikket.  

På basis av informantenes beretninger ble «oversiktelighet», «distanserthet» og 

«umiddelbarhet» presentert som Tinders primære sosiotekniske karakteristikker – 

applikasjonens «affordances». Innenfor rammeverket av disse egenskapene presenterte 

informantene seg selv, og analyserte andre brukeres profiler, primært i kraft av visuelle tegn, 

og generelt i tråd med en «show, don’t tell»-logikk. «Naturlighet», forstått som en mest mulig 

realistisk imitasjon av selvpresentasjon under fysisk samvær, utgjorde en målestokk for 

attraktivitet og troverdighet. Naturlighet ble kommunisert blant annet ved å vise «ulike sider 

av seg selv», både i metaforisk og bokstavelig forstand, og gjennom iscenesatt 

ubetenksomhet, dvs. å signalisere, gjennom for eksempel kameravinkel eller kroppspositur, at 

selvpresentasjonen er uredigert, upolert, og dermed «realistisk». Dette kan forstås som en 

måte å håndtere og forhandle med det tegn-magre og statiske kommunikasjonspremisset 

Tinder legger, noe som i utgangspunktet tilbyr stor kontroll over egne selvpresentasjoner, og 

dermed muligheten til å presentere seg på overdrevent fordelaktig måter – et faktum 

informantene var seg svært bevisste. Intervjumaterialet illustrerte dernest at presentasjonene 

tar form av smaksfremføringer, hvor man gjennom smaksmarkører i profiler markerer sosial 

tilhørighet, og skisserer et tiltenkt publikum. Tinders «affordances», til forskjell fra 

tradisjonelle nettdatingsider, priviligerer i større grad «kroppslighet» og intuisjon over 

rasjonalitet og kognisjon, hvilket begrenser overførbarheten av tidligere kritikk av nettdating, 

som har vektlagt «oververbalisering» av identitet og attraksjon. I tillegg skaper Tinders 

«affordances» en annen opplevelse av tid og rom enn tradisjonelle datingsider, med tettere 
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tilknytning til brukerens fysiske opplevelsesverden, hvilket bidrar til å viske ut skillene 

mellom opplevelser i og utenfor applikasjonen. På samme tid oppmuntrer Tinders egenskaper 

til en raskere veksling fra mediert til umediert interaksjon, som i henhold til «modality 

switching»-forskningens hypotese kan tenkes å ha positive effekter for relasjonsutvikling. 

Sist men ikke minst later Tinders sosiotekniske rammeverk til å skape en fornemmelse av 

distanse mellom brukere, praktisk og emosjonell. De negative effektene av en slik distanse, 

som objektivering, kommodifisering og nedsatt empati, har tidligere blitt postulert i kontekst 

av digital interaksjon generelt, og av nettdating spesielt. Derimot peker denne undersøkelsen 

også på potensielt positive effekter av distansen, som lek, eksperimentering og sosial læring.  

 Studiens andre problemstilling tok sikte på å belyse hvorvidt Tinder faktisk 

representerer et skifte i forståelser av og holdninger til intimitet og kjærlighet, slik enkelte har 

hevdet. Det korte svaret er nei. Det lengre svaret er at Tinder, i beste fall, kan forstås som et 

symptom eller en manifestasjon på bredere samfunnsendringer, som har vært i emning lenge 

før dating-applikasjonenes inntreden. Tinder-diskursene, slik de presenteres i nyhetsmedier 

og populærkultur, fremstår i overveiende grad som ensporede og alarmistiske, når de 

sammenlignes med informantberetningene. Dessuten ser fortellingene ut til å sementere 

utdaterte kjønnsstereotyper, om kvinnen som emosjonelt «bytte» og mannen som seksuell 

«jeger». Sett i lys av «de store» sosiologiske samfunnsdiagnosene, trer derimot et mer 

ambivalent og nyansert bilde frem. Intervjusubjektenes fortellinger fordrer mindre ensidig 

pessimistiske konklusjoner enn hva spesielt Baumans refleksjoner representerer. I det store 

og det hele ser dog deres opplevelser ut til å speile påstandene om en samtid preget av stor 

valgfrihet, men også valgtvang og individuell ansvarliggjøring. Avslutningsvis, ligger Beck-

parets påstand om at kjærlighet har blitt en moderne religion nært opp mot hva som kommer 

til syne i intervjumaterialet. Samtidig som informantene bygger sine vurderinger og 

resonnement på rasjonalistiske, og individualistiske prinsipper og holdninger, kan 

tradisjonelle romantiske idealer om den absolutte kjærligheten kontinuerlig skimtes i 

bakgrunnen. I et forsøk på å forene disse «motpolene», mellom det rasjonelle, individuelle og 

det magiske, kollektive, i en koherent forståelsesramme, tilskrives de «magiske» aspektene 

biologiske faktorer, og attraksjon og intimitet beskrives ved hjelp av fysiologiske metaforer.    

I diskusjonen av Tinder, og tidligere litteratur om beslektede temaer, har en påfallende 

intern motsetning kommet til syne. På den ene siden kritiseres Tinder-dating for å være for 

fokusert på det kroppslige og utseendemessige. På den andre siden hevdes det at mangelen på 

inklusjon av kroppslig forankret inntrykksdannelse resulterer i inntrykks- og 

relasjonsdannende prosesser av dårligere kvalitet. Spørsmålet som da melder seg er om det i 

det hele tatt er mulig å konstruere en teknologi som medierer partnermøter på en måte som 
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både inkluderer og ekskluderer kropp samtidig? Tinder kritiseres for sitt visuelle fokus, og 

for en teknologisk struktur som fremmer umiddelbarhet og intuisjon. Tradisjonelle 

nettdatingstjenester har blitt kritisert for verbal overskygging, hyper-rasjonalisering, og en 

privilegering av deskripsjon fremfor intuisjon. Begge antas å ha enkelte positive, men 

primært negative effekter på partnermøter og relasjonsdannelse. Dette representerer, rent 

praktisk, en utfordring for utvikling og forbedring av fremtidens dating-teknologier. Hva er 

den optimale balansen mellom disse to «motpolene»? Er den mulig å skape, og hvordan vil 

den se ut? Videre kritiseres dating-apper, som sine forgjengere, for å kommersialisere 

mellommenneskelige relasjoner, ved gjennom sin teknologiske struktur å tvinge brukerne til 

å objektivere og kommodifisere både seg selv og andre. En kritikk som, i det minste delvis, 

bekreftes av denne studiens funn. Den praktiske implikasjonen som følger av en slik 

observasjon, er spørsmålet om det er mulig å skape en dating-tjeneste som ikke preges av 

kommersiell logikk, all den tid dating-applikasjoner fortrinnsvis er kommersielle produkter?  

 Intervjumaterialet, og refleksjonene som har munnet ut av det, gir tilslutning til 

observasjonen om at app-dating «brings new freedoms, opportunities and pleasures, as well 

as old and new anxieties about risk, self-image and love» (Hobbs et.al., 2017, s. 17). Studien 

demonstrerer at informantene, som Tinderbrukere, kontinuerlig må håndtere og balansere 

hensyn og vurderinger, som ikke alltid er like forenelige. Dypest sett vitner 

informantberetningene om en balansegang som knapt kan kalles ny når det kommer til 

kjærlighet, men som derimot fremstår som grunnleggende menneskelig: balansen mellom håp 

og sårbarhet på den ene siden, og usikkerhet og selvbeskyttelse på den andre.  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg 1: 
Tabell 1: Oversikt over studiens informanter 
Pseudonym Demografisk informasjon Tinderinnstillinger og informasjon 
1. Thea Alder: 25 

Yrke: Vernepleier 
Geografisk spenn: 80 km 
Alderspenn: 25-35 
Kjønn: menn 
Benyttet Tinder i: 2 måneder 
Hvor ofte benyttes Tinder: ca hver dag 
Tinder plus: nei 

2. Alexander Alder: 24 
Yrke: Student 

Geografisk spenn: 10 km 
Alderspenn: 19-32 
Kjønn: kvinner 
Benyttet Tinder i: 3 år (av og på) 
Hvor ofte benyttes Tinder: varierende. Et par 
ganger i uken. 
Tinder plus: nei 

3. Mathias Alder: 20 
Yrke: Student 

Geografisk spenn: 40 km 
Alderspenn: 18-55+ 
Kjønn: kvinner 
Benyttet Tinder i: 4 år 
Hvor ofte benyttes Tinder: varierende. Et par 
ganger i uken. 
Tinder plus: nei 

4. Emma Alder: 32 
Yrke: Student 

Geografisk spenn: 30km 
Alderspenn: 25-36 
Kjønn: menn 
Benyttet Tinder i: 4 år (av og på) 
Hvor ofte benyttes Tinder: en til to ganger i 
uken. 
Tinder plus: nei 

5. Kaja Alder: 21 
Yrke: Student 

Geografisk spenn: 10km 
Alderspenn: 22-26 
Kjønn: menn 
Benyttet Tinder i: 7 måneder (av og på) 
Hvor ofte benyttes Tinder: varierende. Et par 
ganger i uken.  
Tinder plus: nei 

6. Julie Alder: 21 
Yrke: Student 

Geografisk spenn: 40km 
Alderspenn: 18-25 
Kjønn: menn 
Benyttet Tinder i: 1,5 år 
Hvor ofte benyttes Tinder(ca): varierende. 
Noen ganger hver dag. Andre ganger flere 
måneders pauser.   
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Tinder plus: nei 
7. Sofia Alder: 25 

Yrke: butikkmedarbeider 
Geografisk spenn: 35km 
Alderspenn: 23-34 
Kjønn: menn 
Benyttet Tinder i: 3 år 
Hvor ofte benyttes Tinder(ca): ca hver dag 
Tinder plus: nei 

8. Andreas Alder: 27 
Yrke: selvstendig 
næringsdrivende 

Geografisk spenn: 14 km 
Alderspenn: 18-55+ 
Kjønn: kvinner 
Benyttet Tinder i: 4 år (av og på, nylig lasted 
det ned igjen etter lang periode uten å bruke 
applikasjonen) 
Hvor ofte benyttes Tinder(ca): varierende 

9. Elise Alder: 30 
Yrke: forsker 

Geografisk spenn: 40 km 
Alderspenn: 29-40 
Kjønn: menn 
Benyttet Tinder i: 2,5 år 
Hvor ofte benyttes Tinder(ca): varierende. to-
tre måneder aktiv, to-tre måneder inaktiv.  
Tinder plus: nei 

10. Carlos Alder: 31 
Yrke: ingeniør 

Geografisk spenn: 159 km 
Alderspenn: 20-38 
Kjønn: menn 
Benyttet Tinder i: 4 år (av og på) 
Hvor ofte benyttes Tinder(ca): to-tre ganger i 
uken 
Tinder plus: nei 

11. Thomas Alder: 28 
Yrke: student 

Geografisk spenn: 161 km 
Alderspenn: 21-27 
Kjønn: kvinner 
Benyttet Tinder i: 2 år 
Hvor ofte benyttes Tinder(ca): varierende. 
Noen ganger en gang i uken. Andre ganger 
hver dag.  
Tinder plus: ja 

12. Ida Alder: 28 
Yrke: student 

Geografisk spenn: 3km 
Alderspenn: 27-37 
Kjønn: menn 
Benyttet Tinder i: 3 år (av og på) 
Hvor ofte benyttes Tinder(ca): hver dag. 
Varierende hvor lenge av gangen. 
Tinder plus: nei 
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Vedlegg 2, intervjuguide (norsk): 

 

Tema Spørsmål 
 

Praktiske/innledende 

spørsmål 

 
- Hvilke innstillinger har du? 

o Aldersspenn 
o Geografisk spenn 
o Kjønn 

- Tinderplus eller ikke? 
- Hvor lenge har du hatt Tinder? 
- Hvor ofte benytter du applikasjonen ca? 

Motivasjon  
- Hvorfor begynte du å bruke Tinder? 
- Hva benytter du Tinder til? 

 
Opplevelse av applikasjon - Forskjeller/likheter mellom å møte noen f. eks på 

en bar eller gjennom Tinder? 
- Fordeler/ulemper? 

 
 

Strategier for egen 

selvfremstilling 

- Hvor lang tid brukte du på å sette sammen profilen 
din? 

- Var det noe du brukte lenger tid på enn noe annet? 
o Hva? 
o Hvorfor? 

- Fikk du hjelp eller innspill fra noen andre til å sette 
sammen profilen din? 

o Hvem? 
o Hvorfor? 

- Har du endret profilen din siden du først opprettet 
den? 

o Hvor mange ganger/hvor ofte? 
o Hva? 
o Hvorfor? 

- Da du satte sammen profilen din, hva var viktigst å 
få frem? 

- Hvilke tanker gjorde du deg om hva du ønsket å 
kommunisere? 

- Føler du at du er ”ærlig” i hvordan du fremstiller 
deg på profilen din? 

- Er det noe du føler du pynter på eller utelater? 
Hva? Hvorfor? 

- Hvor ærlig bør man være på tinder? 
- Gjennomgang av profil: 

o Hvorfor valgte du de bildene? Den 
rekkefølgen? O.l 

o Hvorfor valgte du å skrive det du gjorde? 
o Bruk av emotikons. Hvorfor? 
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- Føler du at profilen din er representativ med 
hvordan du tenker du fremstår i ansikt til ansikt 
møter? 

- Hvilke forventninger tror du andre tinderbrukere 
gjør seg opp om deg på bakgrunn av din 
tinderprofil? 

- Hvordan vil du si at fremstillingen av deg selv på 
tinderprofilen din er i forhold til profilen din i 
andre sosiale medier, f. eks facebook?  

o Likheter 
o Forskjeller 
o Hvorfor tror du det er sånn? 

- Har du/har hatt profiler på andre nettdating-
tjenester? Hvordan er profilen din i denne tjenesten 
sammenlignet med tinderprofilen din? 

 
Strategier for evaluering 

av andres selvfremstilling 

- Hva vil du ha svar på når du ser på noens 
tinderprofil? 

- Når du vurderer andres profiler, hvor lang tid 
bruker du vanligvis før du tar en beslutning? 

- Er det noen spesifikke kjennetegn eller regler du 
går etter når du vurderer andres profiler? 

o I så fall hvilke? 
o Er det noe som automatisk får deg til å 

swipe videre? 
o Er det noe som automatisk får deg til å 

”like” noens profil? 
- Er det noen typer informasjon du mener er 

essensiell å ha med i sin profil? I så fall hva? 
- Hva synes du er attraktivt å ha med i en profil? 
- Hva synes du er uattraktivt å ha i tinderprofilen 

sin? 
- Hvilke forventninger gjør du deg om en person på 

bakgrunn av deres tinderprofil? 
- Har du lagt merke til noen mønstre/ting som går 

igjen i folks profiler? 
o Bilder 
o tekst 

- Hva inneholder den optimale profilen? 
- Hvordan forholder du deg til andre menneskers 

profiler og representativitet/”ektehet”/ærlighet? 
Føler du at tinderprofiler er representative for 
hvordan folk fremstår i det ”virkelige” liv?  

o Hva er i så fall tegn på at noen er ”ærlige” i 
en profil?  

- Opplever du at det er stor ulikhet mellom hvordan 
folk fremstiller seg på tinder og hvordan de 
fremstår når du møter dem ansikt til ansikt? 
 

 - Hvordan vil du si at Tinder portretteres i 
offentligheten/ av media? 
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Samsvar mellom 

fremstilling i 

populærkultur og 

opplevelse 

 

- Synes du dette samsvarer med din egen opplevelse? 

Bevissthet rundt 

applikasjonens algoritmer 

og tekniske oppbygning 

- Har du noen formening om hvordan profilene du 
presenteres for på Tinder er valgt ut? Hvorfor du 
presenteres for akkurat de profilene? 

- Samme league? Blir du og dine venner presentert 
for forskjellige ting? Hvis ja, hva tror du det er 
basert på? Hvorfor er det sånn? 

- Hvis ikke, informere om ELO-score, hva tenker du 
om det? 
 

Utfasing - Har du møtt mange mennesker i ”det virkelige liv” 
etter å ha pratet med dem på tinder? 

- Hvordan har de møtene gått? 
- Har du noe mer du ønsker å legge til? 
- Hvordan synes du intervjuet har gått? 
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Vedlegg 3, informasjonsskriv (norsk): 

 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
 
 ”Love me Tinder?– en masteroppgave om selvpresentasjon i Tinderprofiler” 
 
Bakgrunn og formål 
Formålet med studien er å undersøke hvordan Tinderbrukere presenterer seg selv gjennom 
sine profiler, og hvordan de går frem for å vurdere andre brukeres profiler. Studien vil videre 
se nærmere på hvordan brukere forholder seg mulighetene og begrensningene ved å benytte 
en dating-applikasjon som Tinder.  Utvalget består av aktive Tinderbrukere i alderen 18-35. 
Studien er en del av masterprosjektet ”Love me Tinder? –  om selvpresentasjon i 
Tinderprofiler” som gjennomføres ved Institutt for medier og kommunikasjon ved 
Universitetet i Oslo.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltagelse i studien innebærer et uformelt intervju med en varighet på ca 60 minutter. Særlig 
fokus vil ligge på valg som er tatt i forhold egen profil og hvordan andres profiler bedømmes, 
samt mer generelle spørsmål om applikasjonen i seg selv og hvordan den fremstilles i 
offentligheten. Spørsmål vil for eksempel handle om hva du synes er viktig å få frem i egen 
profil eller hva du ser etter i andres profiler. Du vil også bli spurt om å vise frem egen profil, 
samt bla gjennom andre profiler på Tinder i selskap av intervjuer, og svare på spørsmål 
underveis. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Intervjuet vil bli spilt inn på 
lydopptaker og vil i ettertid bli transkribert for at de skal kunne analyseres i etterkant. 
Lydfilene slettes når studien er avsluttet. Dataene vil bli avidentifisert og tillagt et nummer 
som viser til en separat navneliste. Navnelisten vil oppbevares separat fra de transkriberte 
intervjuene og vil kun være tilgjengelig for studieansvarlig Ane Charlotte Spilde. Intervjudata 
vil bli brukt i nevnte masteroppgave og eventuelt benyttes i øvrige vitenskapelige 
publikasjoner. Ingen av intervjudeltagerne vil kunne gjenkjennes, og referanser til 
enkeltdeltagere vil gjøres med fiktive navn. Prosjektet avsluttes etter planen 01.07.2018. Ved 
prosjektslutt vil listen med deltageres navn og nummer slettes. 
 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med studieansvarlig Ane 
Charlotte Spilde (anecsp@student.media.uio.no/ 92644532), eller studieveileder Marika 
Lüders (marika.luders@media.uio.no 
 /9952 5206).  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
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Vedlegg 4, intervjuguide (engelsk): 

 

Themes Questions 
 

Practical/initial questions 

 
- What kind of settings do you use? 

o Age-range 
o Geographical range 
o Gender 

- Tinder plus or not? 
- For how long have you used Tinder? 
- How often do you use it? 

Motivations  
- Why did you start using Tinder? 
- What do you use Tinder for? 

 
Experience of application 

compared to face-to-face 

settings  

- What would you say are the differences between 
meeting someone on Tinder or in a face to face 
setting (for instance a bar or a club), if any? 

- Pros and cons? 
 

 

Strategies for impression 

management and self-

portrayal 

- How much time did you spend on putting together 
your profile? 

- Did you spend more time on some parts rather than 
others?t 

o Which parts? 
o Why? 

- Did you get any help or feedback when putting 
together your profile? 

o Who? 
o Why? 

- Have you changed your profile since you first 
created it? 

o How many times? 
o What? 
o Why? 

- When you created your profile what did you think 
was most important to get across to others? 

- What did you want to communicate? 
- Do you feel like you are “honest” in the way you 

portray youself in your profile? 
- Is there anything you feel like you are leaving out 

or  ? What? Why? 
- How honest should one be on Tinder? 
- Going through profile: 

o Why did you choose those pictures? That 
order? Etc.  

o Why did you choose to write what you 
wrote? 

o Usage of emoticons, why ? 
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- Do you feel like your profile is representative for 
how you come off in a face to face setting? 

- What kind of expectations do you think people get 
based on your profiles? What do you you think 
they think about you based on your profile? 

- How would you say you portray yourself on Tinder 
in comparison to your other social media profiler? 

o Similarities/differences/ why 
- Do you have profiles on other internet dating 

services/and/or apps? How are they compared to 
your Tinder profile? 

 
Strategies for evaluating 

and understanding other’s 

profiles 

- What are you looking for when you are looking at 
someone’s Tinder profile? What kind of answers 
are you looking for? 

- When you evaluate someones Tinderprofile, how 
much time do you spend in average before you 
make a decision? 

- Are there any specific rules or strategies that you 
employ when looking through profiles? 

o Is there anything that can automatically 
make you swipe left? 

o Is there anything that can automatically 
make you swipe right? 

- Are there any types of information/pictures you 
feel is essential to include in a profile? What? 

- What do find attractive in a profile? 
- What do you find unattractive in a profile? 
- What kind of expectations do you think you can 

develop based on peoples profile? 
- Have you noticed any patterns in Tinderprofiles? 

o Pictures/text 
- What does the perfect tinderprofile contain? 
- What do you think about other peoples profiles and 

how representatie they may be? Do you feel like 
Tinderprofiles are representative for how people 
are in “real life”? Do you think most people are 
honest in how they potray themselves in their 
profiles?  

o What are signs/cues of honesty in profiles?  
- Do you often experience a difference between how 

people portray themselves in their profiles and how 
you perceive them when you meet them face-to-
face? 
 

 

Media/popular 

culture/similarties and 

- How would you say Tinder is portrayed in the 
media/popular culture etc? 

- Talked about in public?  
- Does this similar to your experience of using 

Tinder? 
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differences compared to 

own experience 

 

Knowledge/counsciousness 

surrounding algorithms 

and technical features 

- Do you have any thoughts on why you are 
presented to the specific Tinder profiles you are 
presented to? Why those profiles?  

- If you swipe with friends, are you presented with 
the same people/types of people as your friends? 

- If not, inform about ELO-scores. What are your 
thoughts on that? 
 

Final questions/Fade out - Have you met any people face to face after getting 
in touch with them on Tinder? 

- How did you experience those encounters? 
- Do you have anything more do add? Any 

questions? 
- How to you feel the interview went? 
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Vedlegg 5, informasjonsskriv (engelsk): 
 
Participation request for research project 
 ”Love me Tinder?– a master thesis on impression management in Tinder profiles” 
 
Background and aims 
The aim of the study is to investigate how Tinder users present themselves through their 
profiles, and how they evaluate other users’ profiles. Furthermore, the study will take a closer 
look at how users think about and relate to the opportunities and limitations presented by 
using dating-applications such as Tinder. Participants are active Tinder users in ages ranging 
from 18-35, and the study is part of research for the masters project “Love me Tinder? – a 
master thesis on impression management in Tinder profiles”, conducted at the Institute for 
Media and Communication, University of Oslo.   
 
What does participation in the study entail? 
Participation in this study entails an informal interview, with a duration of approximately 60-
90 minutes. Special attention will be given to the thoughts and choices regarding the 
participants own profile and how other people’s profiles are interpreted and evaluated, in 
addition to some more general questions regarding the application and how it is portrayed in 
the public eye. Questions will for instance go into what you think is important to include and 
present in your profile and what you look for in other users’ profiles. You will also be asked 
to show and discuss your own profile, as well as swipe though others’ profiles in the 
company of the interviewer and answer questions as you go along.  
 
What happens to the information about you? 
All of your personal information will be treated confidentially. The interview till be recorded, 
and transcribed so that it can be properly analysed afterwards. The recordings will be deleted 
when the research project is ended. The data will be de-identified and given a number that 
refers to a separate list of names. The list of names will be stored separately and will only be 
accessible for the person responsible for the study, Ane Charlotte Spilde. The data collected 
through the interviews will first and foremost be used in mentioned master thesis, and 
potentially in later scientific publications. None of the participants in this study will be 
recognizable, and references to specific participants will be done using fictional names. The 
project will, according to plan, end 01.07.2018. At the end of the project the list of 
participants’ names and corresponding numbers will be erased.  
 
Voluntary participation 
Participation in this study is fully voluntary, and you can withdraw from the study at any 
point in time without giving a reason. If you want to withdraw from the study all of your 
information will be anonymized. If you want to participate in or have questions regarding this 
study, contact the person responsible for the research, Ane Charlotte Spilde 
(charlotte.spilde@gmail.com, 92644532) or research supervisor Marika Lüders 
(marika.luders@media.uio.no, 99525206) 
 
The study has been registered with and approved by The Data Protection Official for 
Research, NSD – the Norwegian Center for Research Data. 
 
 
Consent for participation in the study 
 
I have received information about the project and am willing to participate  
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Vedlegg 6, kvittering fra NSD: 

Marika Hanne Lüders Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO  

Vår dato: 08.09.2017 Vår ref: 55380 / 3 / LH Deres dato: Deres ref:  

Tilbakemelding på melding om behandling av personopplysninger  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 18.08.2017. Meldingen gjelder 
prosjektet:  

55380 Behandlingsansvarlig Daglig ansvarlig Student  

Love me Tinder - om selvpresentasjon i dating-applikasjonen Tinder Universitetet i Oslo, ved 
institusjonens øverste leder 
Marika Hanne Lüders 
Ane Charlotte Spilde  

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være 
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet 
gjennomføres.  

Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i 
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt 
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger 
kan settes i gang.  

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de 
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et 
eget skjema. Det skal også gis melding etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal 
skje skriftlig til ombudet.  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database. 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.07.2018, rette en henvendelse angående  

status for behandlingen av personopplysninger. Dersom noe er uklart ta gjerne kontakt over telefon. 
Vennlig hilsen Marianne Høgetveit Myhren og Lise Aasen Haveraaen  
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Vedlegg 7, Illutrasjonsfoto av Tinders brukergrensesnitt: 

 

Skjermdump fra Apples «Appstore» 


