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Sammendrag 
Den romantiske kjærligheten hadde sin fremvekst på 1700-tallet, og frem til i dag har den 

gjennomgått store endringer. Likevel har dens relevans aldri falmet. Veien til å finne 

kjærligheten har endret sine praksiser for å passe inn i sin samtid, og i dag er den i stor grad 

preget av teknologi. 

I dette prosjektet er det først og fremst romantisk kjærlighet og partnervalg som er av 

interesse. Partnervalg har gått fra å være bestemt av ens foreldre til å bli en mer selvstendig 

prosess. Jeg ser på den romantiske kjærligheten og partnervalg ved å benytte Tinder som et 

case. Dette er en ny og mye omdiskutert metode for partnervalg, som har blitt normalisert 

blant unge over hele verden. I den sammenheng har jeg gjort en kvalitativ og fenomenologisk 

undersøkelse, hvor 10 unge voksne i Oslo har kommet til ordet med sine erfaringer og 

refleksjoner knyttet til romantisk kjærlighet og Tinder. Datainnsamlingsmetoden er semi-

strukturert livsverdensintervju. Kjønnsforskjeller er en gjennomgående dimensjon i prosjektet. 

Utfra et samfunnsmessig narrativ om kvinner og menns kjønnsroller er det nærliggende å tro 

at det er forskjeller når det kommer til romantisk kjærlighet og den mediasjon som Tinder 

impliserer. 

De fremste internasjonale teoretiske perspektivene innenfor kjærlighetssosiologi er 

Anthony Giddens, Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, Zygmunt Bauman og Eva 

Illouz. Disse perspektivene, hovedsakelig Illouz, bidrar i analysen til å belyse ulike aspekter 

ved kjærligheten i det moderne via informantene samt hvordan Tinder fungerer som en måte å 

finne kjærligheten på. Den romantiske kjærlighetens betydning for informantene viser seg å 

være kompleks og romme «rasjonelle» overveielser som spiller en viktig rolle. Dagens 

romantiske kjærlighet viser seg derfor å konkurrere stadig med mer nøkterne impulser. 

Prosjektets problemstilling har to nivåer hvor det å undersøke den romantiske 

kjærligheten er hovedmålsettingen. Tinder som case bidrar til å operasjonalisere den 

romantiske kjærligheten, og er derfor det underordnede nivået. Prosjektet problemstillinger er: 

1) Hva innebærer romantisk kjærlighet for unge voksne i det moderne Norge? 2) Hvordan 

oppleves og brukes Tinder av heterofile unge voksne i Oslo i dag? Og på hvilke måter 

kommer kjønnsforskjeller til syne i oppfatninger av romantisk kjærlighet og erfaringer om 

Tinder? 
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1. Introduksjon 
 

«Er det [kjærligheten] noe som er i oss som en følelse, eller noe som er utenfor oss som noe 

metafysisk, eller noe som er mellom oss som en relasjon, eller noe som er omkring oss som en 

kulturell konstruksjon? [...] Hvor «sitter» kjærligheten? Sitter den i hodet eller i kroppen? Hvis den 

sitter i kroppen, kan den da være lært? Hvis den sitter i hodet, kan den da være følt?»  

(Haldar, 1998, s. 148) 

 

Kjærlighet kan være et mysterium, og det er vanskelig å forstå hva den består av og hvor den 

«befinner» seg. Fra et sosiologisk perspektiv, som beveger seg ut over den rent kulturelle 

analyse, «sitter» kjærligheten mellom mennesker og må dermed analyseres som noe 

relasjonelt. Sosiologisk forskning har også vært interessert i kjærlighet som en kulturell 

konstruksjon, med vekt på hvordan sosiale skript for kjærlighet og parforhold presenteres og 

brukes i samfunnet. På grunn av kjærlighetens, som andre sosiale og kulturelle fenomen, 

historiske utvikling er slike sosiale skript både preget av tradisjonelle forventinger, samtidig 

som at det er i stadig endring. Det finnes flere typer kjærlighet, blant annet vennskapelig 

kjærlighet, romantisk kjærlighet og familiær kjærlighet. Jakten på kjærligheten i det moderne 

Norge handler om den romantiske kjærligheten, og de kulturelle idéer knyttet til den. Den 

romantiske kjærligheten har gjennomgått store endringer med tiden som har vært viktige for 

blant annet kvinnefrigjøring, og kjærligheten har blitt stadig blir mer frigjort fra tradisjonelle 

strukturer (Giddens, 1992a). Kjærligheten er relasjonell, og den oppstår derfor i interaksjon 

mellom mennesker. Måten kjærlighetsrelasjoner inngås har endret seg over tid, og særlig i det 

siste tiåret har virtuelle møter blitt utbredt og normalisert. I denne oppgaven har jeg dermed 

valgt å bruke dating applikasjonen Tinder for å undersøke oppfatninger om, og erfaringer 

med, romantisk kjærlighet i dagens samfunn. Hvordan forstås kjærlighet i en tid hvor Tinder 

er utbredt? Er det forskjeller på hvordan kvinner og menn opplever og bruker Tinder? Hva 

karakteriserer det første møtet når det skjer gjennom denne dating applikasjonen? Gjennom 

intervjuer med unge, heterofile single personer i Oslo ønsker jeg å bidra til ny kunnskap om 

oppfatninger av romantisk kjærlighet i vår tid. 

 

Innenfor den sosiologiske tradisjon har det tradisjonelt sett vært lite fokus på temaet 

kjærlighet, for eksempel viste ingen av de klassiske sosiologene stor interesse for kjærlighet 

som et sosialt fenomen. Durkheim skrev kort om forskjellen på kjærlighet til familien og 



 2 

lidenskapelig kjærlighet i sitt tidsskrift, L’Année Sociologique i 1897, og var opptatt av at 

disse kjærlighetstypene innebærer det som kan fremstå som den evige motsetningen mellom 

lidenskap og plikt. Kjærlighet i familien så han på som et moralsk imperativ og derfor en 

nødvendighet i familien, og som dermed ville lede til familiens fall dersom den var 

fraværende. Lidenskapelig kjærlighet derimot anså han som en fri kjærlighet og hvor utfallet 

er bevegelsen av personlige følelser (Rusu, 2018, s. 4-5). nærmere vår tid, særlig fra 1990-

tallet, har sosiologer undersøkt kjærlighet som et moderne fenomen. I denne oppgaven er 

Anthony Giddens, Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim og Zygmunt Baumans arbeid 

relevant som teoretisk kontekst for mine undersøkelser om romantisk kjærlighet i dag, og Eva 

Illouz’ forskning særlig viktig for diskusjonen om Tinder og nye måter å møte mulige 

kjærlighetspartnere. 

 

1.2. Interesse og motivasjon 
Kjærlighet er et hett tema enten det diskuteres på fest, over en kaffekopp eller i litteratur og 

film. Selv om tematet er mye diskutert, tas det likevel ofte for gitt. Det er en forventning om 

at «alle» skal finne kjærligheten, og at det noe som vil løser seg med tid. Veien til å finne en 

kjærlighetspartner har gjennomgått store endringer, og samtidig har kjærlighetens praksiser 

også endret seg. For hvor annerledes var egentlig kjærligheten for 60 år siden? Jeg er 

interessert i å finne mer ut av kjærlighetens praksiser, og da særlig knyttet til partnervalg og 

det første møtet. Som et sosialt og kulturelt fenomen er kjærlighetens praksiser lærte, likevel 

oppfattes disse som svært personlige. Kjærligheten rommer av den grunn en spennende 

kompleksitet. Partnervalgprosessen er en uavklart hendelse som gjør det spesielt interessant å 

studere veien til å finne kjærligheten. Sosiologien bidra med sine perspektiver for å trekke 

frem det sosiale og kulturelle i kjærlighetens praksiser og følelsene knyttet til dette, som 

teoretikerne nevnt ovenfor. 

En måte å operasjonalisere en studie av kjærligheten og partnervalg på er ved å bruke 

Tinder som et case. Blant unge i dag er Tinder blitt en kjent og normalisert metode for 

partnervalg, både for romantisk kjærlighet og andre mer kortvarige relasjoner. Tinder er en av 

de nyere alternativene til de mer tradisjonelle, men fremdeles utbredte praksiser, som å bli 

kjent på en bar, på fest eller andre sosiale settinger. Det ser ut til at Tinder, og andre ligende 

dating applikasjoner, er en ny måte å finne kjærligheten på, og derfor et nytt kapittel i den 

historiske konstruksjonen av kjærligheten som et kulturelt og sosialt fenomen. 
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Kjærligheten omfavner alle legninger, kjønn og etnisiteter, men, på grunn av oppgaven 

omfang, er mitt fokus på det som har blitt regnet som ‘normalt’ historisk sett, og som 

fremdeles regnes som normativt, nemlig det romantiske møtet mellom den heterofile kvinne 

og mann. Jeg er interessert i mulige kjønnsforskjeller som kommer til uttrykk på denne 

virtuelle plattformen. Utfra et samfunnsmessig narrativ om kvinner og menns kjønnsroller er 

det nærliggende å tro at det er forskjeller når det kommer til romantisk kjærlighet og den 

mediasjon som Tinder impliserer. Ofte fremstilles forventninger til den romantiske 

kjærligheten som kjønnsdelt og er preget av normative kjønnsroller, og jeg finner det 

interessant å undersøke om, og i så fall hvordan, kjønnsforskjeller kommer til syne i bruk av 

og erfaringer med Tinder. 

For å undersøke dette har jeg gjennomført en kvalitativ og fenomenologisk undersøkelse 

hvor jeg intervjuet ti unge voksne om deres opplevelser, forventinger, erfaringer og 

refleksjoner knyttet til romantisk kjærlighet og Tinder. Informantene består av både kvinner 

og menn, og er i alderen 21 – 34 år. Alle var single, bodde i Oslo, identifiserte seg som 

heterofile og var på intervjutidspunktet brukere av Tinder. 

 

1.3. Samfunnsmessig og faglig relevans 
Kjærligheten har funnet sted til alle tider, det er viktig for mennesker og det er historisk 

konstruert som betyr at det er i stadig endring. Derfor krever kjærligheten å bli forsket på 

jevnlig for å avdekke nye aspekter, men også for å se hva som består. I lys av at Tinder er en 

nyere måte å finne kjærligheten på, er det viktig å få innblikk i hva Tinder faktisk innebærer, 

samt få innblikk i brukernes opplevelser, utover, men også i sammenheng med applikasjonens 

funksjonaliteter. Tinderforskningen domineres av psykologer (e.g. Erevik et al., 2020) og 

medievitere (e.g. Krüger & Splide, 2020; Timmermans & Courtois, 2018), ofte med 

kvantitative metoder. Jeg forsøker å bringe sosiologien inn ved å ha et historisk og teoretisk 

perspektiv på den romantiske kjærligheten og bringe frem et kjønnsperspektiv. Kvalitative 

forskningsmetoder kan bidra med å skape dypere innblikk i brukerens opplevelser av Tinder 

samt å bringe frem nyanser i synspunkter på romantisk kjærligheten. En empirisk tilnærming 

kan sammen med relevant sosiologiske teorier kan legge grunnlag for analyser som kan bidra 

til videre forklaringer på allerede etablerte funn. 
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1.4. Noen sentrale begreper 

1.4.1. Modernitet 
Begrepet modernitet er vidt og tidvis upresist, og det kan opptre i ulike analyser om vår 

samtid. Også i sosiologien strides det om hvilket begrep som skal anvendes ettersom at 

begrepet kan opptre i mange ulike variasjoner: post-modernitet (Bauman, 1997, sitert i 

Dawson, 2010, s. 190), flytende modernitet (Bauman, 2000), høy-modernitet og sen-

modernitet (Giddens, 1990, 1991, sitert i Dawson, 2010, s. 190). Dette er eksempler på 

videreutviklinger av dette klassiske sosiologiske begrepet. I denne sammenheng vil jeg 

simpelthen benytte meg av begrepene «modernitet» og «det moderne» som indikerer en vid 

betegnelse på tiden vi lever i. Slike grenser kan alltid diskuteres, men jeg skal se 

innvarslingen av moderniteten som sammenfallende med «oppfinnelsen» og den stigende 

utbredelsen av den romantiske kjærlighetsoppfattelse på 1700-tallet. 

 

1.4.2. Romantisk kjærlighet og «dating» 
I denne oppgaven tar jeg som utgangspunkt at begrepet «romantisk kjærlighet» betegner 

kjærlighet mellom to personer i et parforhold. Kjærlighet i et parforhold kan betegnes på flere 

måter, som for eksempel lidenskapelig kjærlighet og erotisk kjærlighet. Den romantiske 

kjærligheten har noen forventningsidealer knyttet til seg som vokste frem omkring 1700-

tallet, og disse forventningene er også ofte ulikt fordelt mellom mann og kvinne (Giddens, 

1992b). Jeg bruker begrepet som et overordnet begrep rettet mot selve den moderne 

kjærligheten. jeg vil videre opererer jeg med en mer veksling mellom romantikk og 

rasjonalitet i analysekapitlene, og særlig i delene som diskuterer pragmatiske og nøkterne 

perspektiver som blander seg med de romantiske sidene. Mitt utgangspunkt for den 

romantiske kjærligheten er derfor den «vanlige» og folkelige betydningen, men blir som 

kompleks i analyseprosessen. 

Ofte for å oppnå romantisk kjærlighet må man treffe en person å ha denne kjærligheten 

med. Man må forelske seg. Man treffes ofte flere ganger for å til slutt inngå den romantiske 

relasjonen. Et begrep som betegner denne prosessen, og som brukes av særlig unge i Norge i 

dag, er det engelske begrepet dating. Ettersom at dette begrepet er overtatt av moderne 

«norsk», velger jeg å gjøre det samme i dette prosjektet. 
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1.5. Problemstillinger 
Min problemstilling har to nivåer, hvor hovedmålsettingen er å bidra til mer kunnskap om 

romantisk kjærlighet i Norge i vår samtid. Kjærlighet er et stort tema som vanskelig kan 

dekkes i omfanget av en masteroppgave, og jeg har valgt å operasjonalisere denne 

problemstillingen gjennom å bruke Tinder som et case for å belyse spørsmål om romantisk 

kjærlighet. Den underordnede målsettingen er derfor å undersøke bruk av, erfaringer med 

Tinder. Tinder er ny og mye omdiskutert praksis for å finne kjærlighet, eller andre kortere 

relasjoner, på. Møte med nye praksiser kan gi oss muligheten til å snakke mer eksplisitt om 

allerede etablerte praksiser, som partnervalg. Mitt mål er at ved å undersøke de nye praksisene 

kan jeg sette gamle praksiser i nye perspektiver, og dette kan bringe frem nye innsikter. Fordi 

jeg vil undersøke romantisk kjærlighet og Tinders posisjon i relasjon til hverandre, har 

oppgavens problemstillinger to deler knyttet til hvert sitt fenomen: romantisk kjærlighet og 

Tinder. Oppgaven har derfor som mål å besvare: 1) Hva innebærer romantisk kjærlighet for 

heterofile unge voksne i det moderne Norge? 2) Hvordan oppleves og brukes Tinder av de 

unge voksne? Og videre, 3) på hvilke måter kommer kjønnsforskjeller til syne i oppfatninger 

av romantisk kjærlighet og erfaringer om Tinder? 

I tillegg til de analytiske problemstillingene har jeg noen spørsmål jeg var spesielt 

interessert i å undersøke knyttet til fenomenene. De er empirisk ladet samt for store til å kunne 

besvare fullstendig her, likevel ønsker jeg å belyse temaene. 1) Hvordan påvirkes partnervalg 

av forståelsen av romantisk kjærlighet? 2) Hvordan selekterer de ut potensielle partnere på 

Tinder? 3) Hvilken rolle spiller initiativ og intensjoner på Tinder? Og 4) Hvilken rolle spiller 

kroppen i virtuelle møter? 

 

1.6. Oppgavens struktur 
I det første kapittelet tar jeg for meg de fremste teoretiske perspektivene innenfor 

kjærlighetssosiologi: Anthony Giddens, Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, Zygmunt 

Bauman og Eva Illouz. Dette gjør jeg for å vise de ulike perspektivene samt for få en 

forståelse av hva romantisk kjærlighet innebærer innenfor sosiologien. Videre går jeg inn på 

aspektet ved det første møtet på Tinder mellom heterofil kvinne og mann. Elementer som 

hvor, hvem, kjønnsroller og seksualitet knyttet til Tinder og kjærlighet går jeg nærmere inn 

på. Gjennom kapittelet har jeg et historisk blikk på det hele, for å kunne se på utviklingen 

gjennom tidene. Kapittelets mål er derfor å vise de ulike relevante teoretiske perspektivene 

samt redegjøre for fenomenenes tilstand og innhold for å forstå konteksten vi befinner oss i. 
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I kapittel nummer to redegjør jeg for og reflekterer rundt de metodiske valgene jeg har 

tatt. Studien er basert på intervjuer, nærmere bestemt semi-strukturert livsverdensintervjuer. 

Jeg valgte denne intervjutypen fordi mitt mål var å fortolke meningen med fenomenene (her: 

Tinder og romantisk kjærlighet) (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 46). Videre presenterer jeg 

utvalget, rekruteringsporsessen, intervjuguidens oppbygning, intervjusituasjonenes 

utfordringer og refleksjoner rundt min rolle som forsker. I forbindelse med datareduksjon og 

analytisk fremgangsmåte redegjør jeg for transkribering og tematisk analyse samt abduksjon 

(Tanggaard & Brinkmann, 2012) som er analysemetoden jeg har benyttet meg av. Deretter 

redegjør jeg for etiske vurderinger i forbindelse med blant annet lagring av data og 

anonymisering. Kapittelet avsluttes med refleksjoner knyttet til reliabilitet, validitet og 

mulighet for generalisering. 

I det tredje kapittelet starter analysen. Kapittelet er en analyse av informantenes utsagn 

om tanker og forståelser av romantisk kjærlighet i dagens moderne Norge, og i tillegg 

utforsker jeg mulige kjønnsforskjeller. Jeg undersøker hva romantisk kjærlighet innebærer 

ved å se på hva informantene fokuserer på når de reflekterer rundt betydningen av romantisk 

kjærlighet for dem selv. Jeg undersøker også idéen om «den rette». Deretter introduserer jeg 

noen mulige påvirkninger på informantenes oppfatning av romantisk kjærlighet før jeg 

avslutningsvis belyser partnervalgs tvetydighet, hvor jeg viser hvordan pendelen går mellom 

det emosjonelle og rasjonelle. 

Analysen fortsetter i det fjerde kapittelet. Her handler analysen om virtuelle møter på 

Tinder. Jeg analyserer kjønnede forskjeller knyttet til Tinderbruk, som ser ut til å ha 

konsekvenser for opplevelsen av applikasjonen. Videre analyserer jeg intensjoner og initiativs 

viktighet som synes å være avgjørende faktorer som påvirker Tinderbrukens utfall. Her er 

spiller både kjønn og alder inn på hvordan det uttrykkes ulikt. Deretter undersøker jeg hvem 

informantene ser etter på Tinder, ved å undersøke hvilke bildekategorier de verdsetter eller 

misliker. Jeg argumenterer for at dette kan si noe om ikke bare hvem de liker på Tinder, men 

også hvilke kvaliteter verdsetter ved en potensiell partner. Avslutningsvis utforsker jeg 

informantenes selvrapporterte kroppslige reaksjoner knyttet til Tinder, som jeg diskuterer ved 

hjelp av Illouz’ argument om at internett avkroppsliggjør kjærligheten. 

Siste kapittel kobler funnene og diskusjonene om romantisk kjærlighet og Tinder 

sammen, summerer opp oppgavens viktigste funn og peker på mulige forskningsveier videre. 
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2. Kontekst og teorier rundt romantisk kjærlighet og Tinder 
 

I dette kapittelet skal jeg vise de ulike teoretiske perspektivene knyttet til feltet kjærlighet, 

samt redegjøre for fenomenenes tilstand og innhold. Dette er derfor en redegjørelse av 

konteksten vi befinner oss i knyttet til romantisk kjærlighet og Tinder. Innledningsvis redegjør 

jeg for de fremste teoretiske perspektivene på feltet: Anthony Giddens med The 

Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies (1992b), 

Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim med The Normal Chaos of Love (1995), Zygmunt 

Bauman med Liquid love: on the frailty of human bonds (2003) og Eva Illouz med blant annet 

bøkene Cold Initimacies (2007) og Why Love hurts (2012). De tar for seg alt fra utviklingen 

av intime relasjoner (Giddens) til Internettdating (Illouz). Videre går jeg inn på aspektet ved 

det første møtet på Tinder mellom den heterofile kvinne og mann. Der tar jeg for meg 

elementer som hvor, hvem, kroppens betydning, kjønnsroller og seksualitet knyttet til dette 

møtet. Hele veien har jeg et historisk blikk på de ulike temaene. 

 Illouz har fått en større rolle i prosjektet på grunn av sitt teoretiske perspektiv som i 

større grad rommer romantisk kjærlighet og dating på Internett. Ettersom at det er prosjektets 

tema er Illouz’ teorier av større relevans sammenlignet med resterende teoretikere. Hun 

forstås derfor som et teoretisk rammeverk. Når det er sagt blir likevel alle teoretikerne med 

videre til analysen nettopp på grunn av deres perspektiver knyttet til den romantiske 

kjærligheten i det moderne. 

 

     2.1. Anthony Giddens 
Modernitetens økte refleksivitet bidrar til å skape en tvil både på et institusjonelt og personlig 

plan. Denne tvilen har en betydning for vår tillit- og risikooppfattelse ettersom at 

valgmulighetene er flere, og det er derfor viktig med tillitt til et system eller en person for å 

kunne foreta et valg. For den britiske sosiologen, Anthony Giddens, er tillitsbegrepet viktig på 

grunn av at tillitsrelasjoner er avgjørende for individers utvikling og handlingsmuligheter 

(Kaspersen, 2013, s. 463). Dette påvirker dermed vår identitet og utviklingen av selvet som 

hos Giddens forstås som et refleksivt prosjekt. Tidligere var det ytre faktorer, tradisjon og 

kjønn som bestemte individers identitet, men i det moderne samfunnet er man selv ansvarlig 

for egen identitet. Valgmuligheter og avgjørelser preger tilværelsen ettersom at de 

opprettholder et personlig narrativ (Kaspersen, 2013, s. 464). Innenfor dette personlige 
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narrativet, som man selv skaper, finner man intime relasjoner. Man har muligheten til å aktivt 

velge og utforme sine intime relasjoner som også er med på å forme selvet. Dette er et klart 

brudd med tradisjonens bånd hvor disse relasjonene var bestemt av ytre faktorer som foreldres 

synspunkter og økonomi (Kaspersen, 2013, s. 464). Giddens introduserer en moderne relasjon 

han kaller for «det rene forhold», som passer inn i individers refleksive prosjekt: 

 

«[…] refers to a situation where a social relation is entered into for its own sake, for what can 

be derived by each person from a sustained association with another; and which is continued 

only in so far as it is thought by both parties to deliver enough satisfactions for each individual 

to stay within it.» (Giddens, 1992b, s. 58).  

 

Dette innebærer at man entrer relasjonen i og for seg selv, og blir i den så lenge man får et 

utbytte. Når relasjonen ikke lenger er tilfredsstillende, opphører den. Denne typen relasjon 

kan være både parforhold, ekteskap og vennskap, den er derfor ikke kun knyttet til romantikk 

(Kaspersen, 2013, s. 465). Giddens mener at det rene forhold henger tett sammen med 

individers utvikling av identitet, og at det er i møte med andre man utvikler seg selv 

(Kaspersen, 2013, s. 464). Det rene forhold er en del av den generelle restrukturering av 

intimiteten (Giddens, 1992a, s. 63). For noen (e.g. Illouz og Bauman) vil denne relasjonstypen 

og måten å forholde seg til partnervalg på være et for instrumentelt syn i negativ forstand, 

mens for Giddens er det en skapende måte å danne relasjoner på. 

Seksualitet blir også underlagt det refleksive prosjekt, og dette kaller Giddens for 

plastisk seksualitet. Det innebærer at seksualiteten løsrives fra reproduksjonsformålet som 

åpner muligheten for at seksualitet kan brukes i utviklingen av identiteten. Seksualiteten blir 

av den grunn en viktig del av selvrealiseringsprosessen og identitetsutviklingen samt være en 

viktig faktor i valg av partner. Giddens påpeker også at seksualitet ikke er fastlagt individet én 

gang for alle, men er mer flytende enn man tidligere har antatt. Det har åpnet opp for å kunne 

teste seksuelle grenser, som igjen stiller individet ovenfor enda flere valg (Kaspersen, 2013, s. 

465-466). 

 

Fremveksten av romantisk kjærlighet var samtidig med romanens fremvekst på 1700-

tallet. Idéen om romantisk kjærlighet lignet noe på «lidenskapelig kjærlighet». Sistnevnte, 

som for Giddens i en viss forstand er den «naturlige» kjærligheten, innebærer en generisk 

kobling mellom kjærlighet og seksuell tilknytning til et annet menneske. Lidenskapelig 

kjærlighet kan derfor forstyrre hverdagslige rutiner og skape samfunnsmessige konflikter 



 9 

(Giddens, 1992b, s. 37-38). Det er nå Giddens’ poeng at den moderne konstruksjon av 

romantisk kjærlighet sørger for at dette ikke skjer. Den rekonstruerer på sin måte den 

lidenskapelige kjærlighet, ved å binde den til et annet menneske og gjør den til et grunnlag for 

ekteskap og familierelasjonen. Denne konstruksjonsprosessen er ikke minst hjulpet på vei av 

den moderne romanen. 

Idéen om en fortelling i et menneskets liv som utvikler refleksiviteten mot storslått 

kjærlighet. I den moderne roman ble historiene individualisert (til forskjell for den før-

moderne litteratur) og selvet ble satt inn i andre personlige narrativer som ikke hadde 

spesifikke referanser til større sosiale prosesser. Romanen lærte mennesker hvordan gjøre 

kjærlighet ved å vise nye måter av samliv, forførelsen, å føle og hvordan gjøre kjønn. 

Kjærlighet ble assosiert med frihet – og kan fra nå av bygge bro over alle økonomiske-, 

klasse- og standsmessige skiller. Samtidig bindes den nettopp til individet og dets 

selvstendighet. Den lidenskapelige kjærligheten har alltid vært frigjørende fordi den bryter 

med rutiner. Den romantiske kjærlighet overtar dette aspektet, men setter seg samtidig mer 

direkte inn i koblingen mellom frihet og selvrealisering som vokste frem på den tiden 

(Giddens, 1992b, s. 40). Et klassisk eksempel på dette er Jane Austins Stolthet og fordom fra 

1813 hvor Mr. Darcy, en velstående herre, forelsker seg i Elizabeth Bennet, en yngre kvinne 

av lavere rang. Han gir etter for den romantiske kjærligheten og trosser klassesamfunnet. I så 

måte er romantisk kjærlighet mer romantisk jo mer den setter seg utover alle sosiale og 

økonomiske grenser. Mr. Dracy «tvinges» til å utfordre sin egen rasjonelle dømmekraft og 

simpelthen må erklære sin kjærlighet til Elizabeth. 

Giddens introduserer den refleksive modernitets kjærlighet, arvtakeren etter den 

romantiske kjærligheten, confluent love, «samflytende kjærlighet». På en side er den 

samflytende kjærlighet en usikker kjærlighet som ikke kan forenes den romantiske 

kjærlighetens idé om «den rette» og «den eneste ene». På en annen siden forutsetter 

samflytende kjærlighet en mer likestilt emosjonell relasjon. Den er mindre «kjønnet» enn den 

romantiske, og kjærlighet og intimitet utvikler seg gradvis etter hvor sårbar man ønsker å 

være. Denne typen kjærlighet introduserer seksuell tilfredsstillelse i ars erotica forstand, altså 

personlig seksuell erfaring, som en del av kjernen for relasjonen. Seksuell tilfredsstillelse er 

nemlig et nøkkelelement for om relasjonen vil holde eller ikke – og i stigende omfang også et 

aktivt krav fra kvinnens side (Giddens, 1992b, s. 62). Ifølge Giddens utvikles samflytende 

kjærlighet som et ideal der alle i samfunnet skal ha muligheten til å bli seksuelt dannet, og 

hvor den sterke seksuelle arbeidsdeling mellom kjønnene kjennetegner den romantiske 

kjærlighet syns å erodere. Denne kjærligheten er ikke nødvendigvis monogam i seksuell 
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eksklusivitet, og heller ikke spesifikt forbundet med heteroseksualitet – her spiller begrepet 

om den stadig mer «plastiske» seksualitet inn. Romantisk kjærlighet, på den andre siden, har 

egenskaper som kan ha en tendens til å overstyre seksuell ulikhet og stereotype seksuelle 

kjønnsroller (Giddens, 1992b, s. 63). Giddens konkluderer med at moderniteten innebærer 

fundamentale endringer for institusjoner og individer. I lys av disse forandringsprosessene 

skal individene skape sin egen identitet, sitt eget liv og sine egne, gjerne suksessfulle, 

forestillinger om dette livet. Som en del av hverdagen forsøker individene å påvirke og stille 

krav til livet og til de institusjoner som påvirker hverdagen (Kaspersen, 2013, s. 466). 

 

2.2. Elisabeth Beck-Gernsheim og Ulrich Beck 
Beck og Beck-Gernsheim hevder i The Normal Chaos of Love (1995, s. 1) at moderniteten 

innebærer en kollisjon av interesser i forbindelse med kjærlighet, familie og personlig frihet. 

Samtidig påpeker de at kjærligheten i vår tid har blitt viktigere, men samtidig like vanskelig 

og komplisert. Ifølge Beck og Beck-Gernsheim glir kjærligheten unna fordi det idealiseres av 

et samfunn som fokuserer på personlig vekst, altså individualisering (Beck & Beck-

Gernsheim, 1995, s. 2). Kjærligheten har av den grunn gjennomgått store endringer som 

resulterer i: “Love is becoming a blank where the lovers must fill in themselves…” (Beck & 

Beck-Gernsheim, 1995, s. 5). Dette indikerer mer frihet enn tidligere, som kan bringe med seg 

både positivitet og negativitet. 

Ifølge Beck og Beck-Gernsheim faller kjernefamilien, som er bygget rundt 

tradisjonelle kjønnsroller, fra hverandre på grunn av frigjøring og like rettigheter utenfor 

privatlivet. Dette resulterer i den moderne kjærlighetenes normaltilstand: kaos (Beck & Beck-

Gernsheim, 1995, s. 1-2). Fremveksten av personlig frihet og et nytt fokus på kjærlighet har 

skapt utfordringer for den tradisjonelle familien. I land hvor demokratiske rettigheter og fred 

tas for gitt, kan ikke motsigelsen mellom familiens krav og personlig frihet, eller kjærlighet 

lenger være skjult bak den daglige strevet mot elendighet og undertrykkelse (Beck & Beck-

Gernsheim, 1995, s. 2). 

Begrepet individualisering er for Beck og Beck-Gernsheim et begrep som dekker et 

sammensatt og tvetydig fenomen. Fra et perspektiv betyr det å ha friheten til å velge selv, 

mens fra et annet perspektiv er det press for å samsvare internaliserte krav fra samfunnet. På 

en side skal man være ansvarlig for seg selv, og på en annen side er man avhengig av 

forutsetninger som er utenfor egen rekkevidde eller kontroll (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, 

s. 7). Man er derfor avhengig av seg selv til å ta de rette valgene, samtidig som man er 
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avhengig av ytre faktorer til å samsvare med egne ønsker og valg. Beck og Beck-Gernsheim 

påpeker at rent historisk handler individualisering om at kvinner og menn løsrives fra 

kjønnsrollene i kjernefamilien som oppstod under det industrielle samfunn. Man blir tvunget 

til å skape et eget liv på arbeidsmarkedet, med tanke på utdannelse og mobilitet, og om 

nødvendig leve dette livet i tråd med forpliktelser til familie, venner og andre relasjoner som 

krever sitt av individer (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, s. 6). 

Beck og Beck-Gernsheim hevder at et tradisjonelt ekteskap, og en tradisjonell familie, 

ikke kun representerer begrensninger, og et moderne individuelt liv som representerer frihet. 

Det er simpelthen sammensetningen som består av både restriksjoner og frihet som virker mer 

moderne og attraktivt (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, s. 7). Det er derfor familien og 

ekteskapet fremdeles eksiterer, men det opptrer nå i nye former enn hva det tradisjonelt 

gjorde. Ekteskapet har gått fra å være individuavhengig til å bli egne personlige tolkninger av 

parforhold, ekteskap og familie (Beck-Gernsheim 2002). Det er nok ikke mulig å skille disse 

to «livene» fullstendig fra hverandre ettersom at den individuelle friheten er til stede samtidig 

som den tradisjonelle familien, bare at den opptrer i nye former. På den måten kan det 

oppleves som motstridende, samtidig som det kan være et valg å ikke ta del i en familie, men 

om man gjør det vil man likevel være det frie individet med forpliktelser til en familie. 

Graden av frihet vil naturlig bli mindre når man får et slikt ansvar for andre mennesker.  

Gamle normer svinner hen og mister sin makt til å bestemme adferd påpeker Beck og 

Beck-Gernsheim. Det som før ble tatt som en selvfølge kan nå diskuteres, endres og 

forhandles om. Det er muligens dette Giddens ønsker å innfange med idéen om det 

«refleksive» samfunn, og Bauman med begrepet om flytende modernitet. På jakten etter 

intimitet ender aktørene opp med mange ulike roller og oppgaver som kritiker, regissør, 

publikum og skuespiller. Man observerer og diskuterer det som skjer, uten å bli enige om 

felles regler slik at man kan oppnå det man ønsker fortest mulig. Reglene viser seg stadig å 

være feil, urettferdige og derfor bare midlertidige. Under slike omstendigheter virker det mer 

logisk å søke til tradisjonelt svart-hvitt tenkning mener Beck og Beck-Gernsheim (1995, s. 7). 

Det muligens ikke så merkelig at individer søker til trygge institusjoner som ekteskapet, når 

man lever i mer usikre tider som modernitetens noen gange betegnes som. 

 

2.3. Zygmunt Bauman 
Med Liquid Love (2003) gjør Zygmunt Bauman et temamessig brudd med eget arbeid, hvor 

han tidligere har vært mer opptatt av globalisering, arbeid, frykt og terrorisme. I boken er det 
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overordnede temaet kjærlighet, som han plasserer inn i den flytende moderniteten. Baumans 

samfunnsdiagnostikk har en tendens til å være av negativ karakter, og ikke overraskende 

hevder han at kjærligheten og dens utviklinger seg til det verre (Jacobsen, 2003, s. 323-324). 

Bauman mener det er passende å bruke ordet flytende om tiden vi lever i fordi væske (som er 

flytende) har, i motsetning til fast masse, den egenskapen at den ikke så enkelt holder på egen 

form og fort tilpasser seg plassen den er (Bauman, 2000, s. 2). Han beskriver den flytende 

moderniteten med at samfunnet har gått fra å være et kollektivt prosjekt til å bli flere 

individuelle prosjekter, preget av fritt valg og dyrking av selvet. Arbeidet mener han har gått 

fra å være kollektivt og identitetsskapende til å bli mer fleksibelt, kortvarig og tilfeldig. 

Fellesskapet har endt opp med en solidaritetsskapende forankring i frykten, samtidig som den 

svinner hen på bekostning av identiteten og individualiteten. Baumans negative 

samfunnsdiagnostikk beskriver samtiden som det tradisjonelle fellesskapets forfall hvor det er 

nytt fokus på selvet, en oppløsning av «samfunnet» og en manglende interesse for å forme en 

nåtid og en fremtid (Jacobsen, 2013, s. 483). 

Bauman tar for seg flere typer kjærlighet som blant annet kjærligheten til venner, 

familie og naboer. Han tar for seg et større samfunnsmessig forhold ved å ikke begrense seg 

til den intime kjærligheten som Giddens (1992b) og Beck og Beck-Gernsheim (1995). Han 

ser nærmere på hvordan kjærligheten påvirker og hva den påvirkes av (Jacobsen, 2003, s. 

324). Noe av kjernebudskapet til Bauman i Liquid Love er at livets intime relasjoner, i den 

flytende modernitet, blir gjort om til gjenstander for instrumentell forbruksrasjonalitet og en 

individualistisk nyttetenkning. I den sammenheng går kjærlighet, nærhet, ansvarlighet og 

troskap en trist skjebne i møte (Jacobsen, 2003, s. 325). I en verden av kraftig 

individualisering er relasjoner en blandet velsignelse: de svinger mellom en søt drøm og et 

mareritt uten forutsigbarhet. I en flytende moderne livsstil er relasjoner muligens det mest 

vanlige, akutte, dypt følte og plagsomme nye versjoner av ambivalens (Bauman, 2003, s. 

VIII). Bauman hevder at det seksuelle mennesket lever i dag i en verden av konstant angst, 

nesten total frihet og absolutt ensomhet. På den måten kan menneskelige relasjoner fanges 

mellom våre uforenlige behov for sikkerhet og frihet, fordi man på den ene siden ønsker 

forpliktelser og varighet, mens på den andre siden ønsker man frihet som fører til flyktighet 

og fortvilelse. For Bauman er kjærlighet et ønske om å bry seg om og å bevare en gjenstand 

eller en person. Det er en impuls og ikke et ønske eller lyst. En impuls til å utvide og å strekke 

seg til det som er ‘der ute’. Man inntar, absorberer og assimilerer motivet i 

gjenstanden/personen, og ikke omvendt som man gjør ved et ønske eller lyst. Kjærlighet 

handler om å legge til i verden, hvor hvert tillegg legger igjen små spor av det kjærlige selvet 
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som bit for bit blir plantet i verden. Det kjærlige selvet utvides gjennom å gi seg selv til bort 

til den elskede gjenstanden/personen. Altså kjærlighet handler om selvets overlevelse 

gjennom selvforandring. Når lyst ønsker å konsumere, ønsker kjærligheten å eie (Bauman, 

2003, s. 9-10). På den måten kan man si at individet utvikler seg selv ved å elske andre. 

Baumanns syn på kjærlighet som forklart her, kan knyttes til selvrealisering og utviklingen av 

selvet som hos Beck og Beck-Gernsheim og Giddens. 

 

De nyeste teknologiske utviklinger muliggjør kjærlighetens nye former. Bauman 

belyser kjærligheten fra et kapitalistisk perspektiv, hvor han hevder at mennesker er mer 

opptatt av muligheter, kvantitet, fremfor monogamiets kvalitet i deres kjærlighetsspill. Det 

blir derfor en bruk-og-kast-mentalitet i prosessen om å finne en partner (Jacobsen, 2003, s. 

327). På den måten har romanse og pardannelse utviklet seg til å bli underholdning. Med det 

mener han at deltakerne kan med sikkerhet dra på en date, og samtidig vite at man kan 

returnere til markedet når som helst på grunn av alle mulighetene (Bauman, 2003, s. 65). I 

tillegg med mobilen konstant i lommen, er man heller aldri alene. Teknologiens nye 

kommunikasjonsformer skaper en avhengighet hvor datingsider/applikasjoner og 

mobiltelefonen bidrar til at man enkelt kan inngå og avslutte relasjoner uten mye 

følelsesmessig tilknytning (Jacobsen, 2003, s. 327). Virtuelle relasjoner er enkle å ta del i 

samt avslutte eller bare forlate ettersom at man ikke blir konfrontert ansikt til ansikt med den 

andre parten (Bauman, 2003, s. XII). Det skapes derfor en distanse mellom individene som 

ikke kun er geografisk, men også emosjonell. Ifølge Bauman kan en ytterst konsekvens være 

at mennesker ikke lenger klarer å sosialisere og ikke klarer å være solidariske ovenfor 

hverandre. I Baumans flytende modernitet elsker man kun seg selv, og det vil se mørkt ut for 

menneskeheten og kjærligheten (Jacobsen, 2003, s. 327). Han stiller spørsmål om det er mulig 

å ta del i en relasjon uten skade, og med god samvittighet i den flytende moderniteten. Idéen 

om forhold kan skape forvirring, fordi ordet er tungt ladet med forventninger samtidig som at 

det i seg selv kan være et vagt begrep (Bauman, 2003, s. XI). 

Bauman trekker frem «lommeforhold», «top pocket relationship», som først ble 

introdusert av den britiske skribenten Cathrine Jarvie i The Guardian. Dette er en relasjon 

som er suksessfull når den er «short and sweet». Denne typen relasjon kan ifølge Jarvie være 

en god løsning å ha mellom seriøse romantiske relasjoner ettersom at man noen ganger kun 

trenger nytelse og sikkerhet uten forpliktelser. Det kalles for lommeforhold fordi man kan ta 

det frem og legge det bort, ned i lommen, etter eget ønske. Den første betingelsen er at 

relasjonen må entres med full bevissthet – ingen kjærlighet ved første blikk. Den andre 
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betingelse er at man burde holde det slik. Om man oppdager noe som ikke var med 

«relasjonsbeskrivelsen» skal må gå videre (Bauman, 2003, s. 21-22). Dette høres ut som en 

uromantisk relasjon med fokus på nytelse og nærhet i en mer flyktig forstand. Dagens sosiale 

medier bidrar på flere måter til å kunne ha slike relasjoner, nettopp i forbindelse med 

tilgjengelighet. Det tyder derfor på å være en relasjon uten noen særlig følelsesmessig 

tilknytning. Dette er av den grunn en moderne relasjon som gir frihet til individene. 

 

2.4. Eva Illouz 
Eva Illouz er en fransk-israelsk sosiolog og akademiker som spesialiserer seg på følelser og 

kultur innenfor sosiologien. Hun benytter seg av kvalitative metoder, særlig dybdeintervju. 

Gjennom Illouz’ forfatterskap har hun vært opptatt av kjærlighet som fenomen, fra ulike 

vinkler og knyttet til negative følelser som tristhet og skam. Hun er også opptatt av de 

kulturelle idéene knyttet til disse følelsene. I Why Love Hurts (2012) forteller Illouz om 

lidelsen av kjærlighet i dagens samfunn fra et historisk perspektiv. Vi lever i en tid hvor idéen 

om at individet er ansvarlig for seg selv. Ifølge Illouz er det viktig å påpeke at det 

kjærlighetens lidelse ikke er individenes skyld. Svikt i eget privatlivet er ikke et resultat av 

svak psyke, men at det er våre følelsesliv er formet av institusjonelle ordninger rundt oss og 

sammensetninger av sosiale og kulturelle spenninger og motsetninger som strukturerer 

moderne identiteter og selvet (Illouz, 2012, s. 4). Illouz forklarer at smerte som er et resultat 

av investering i romantisk kjærlighet, er igjen et resultat av de kulturelle rammene som 

definerer sosiale roller, identiteter og emosjonelle «script» som påvirker erotiske og 

romantiske valg. Av den grunn har sinne, frustrasjon og skuffelse iboende kjærlighet og 

ekteskap ofte grunner i sosiale og kulturelle ordninger (Illouz, 2012, s. 13-14). At 

kjærligheten kan være en lidelse har lenge vært kjent og kommet til uttrykk hos både poeter, 

forfattere og filosofer, likevel hevder Illouz at det finnes en moderne form for å lide av 

kjærligheten. De nye formene for lidelse baserer seg på avregulering av ekteskapsmarkedet, 

endringen av måten man velger partner på, den overveldede viktigheten av kjærlighet for en 

sosial følelse av verdi, rasjonalisering av lidenskap og måtene romantiske idéer fremstilles 

(Illouz, 2012, s. 16-17). Illouz belyser en kjønnet dimensjon hos lidelse ved å vise til 

kulturelle koder som definerer romantisk kjærlighet i det moderne samfunn som skaper flere 

vanskeligheter for kvinners liv (Klesse, 2014, s. 224). Why Love Hurts er en bekreftelse av 

moderniteten gjennom kjærlighet. Den anerkjenner nødvendigheten av frihet, fornuft, likhet 
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og autonomi samtidig som at den er tvunget til å belyse de enorme vanskelighetene som 

genereres av den moderne kulturelle matrisen (Illouz, 2012, s. 248). 

 

Illouz anser frihet og valg som viktige kulturelt kjennetegn ved moderniteten ettersom at det 

former selvet ved å rettferdiggjøre utøvelse av frihet, rasjonalitet og autonomi. På den måten 

er valg både en rettighet og en form for kompetanse (Illouz, 2012, s. 19). Valg åpner opp for 

muligheter samtidig som at det kan overvelde og paralysere handling, og vurdering av de 

mange valgene som er tilgjengelige ved ren overflod. Hun påpeker også at valg ikke er 

likestilt i heteroseksuelle forhold med tanke på ekteskap fordi for kvinner vil ekteskapet øke 

deres status, men for menn er det ikke en sosial eller økonomisk grunn til å gifte seg og få 

barn. På den måten vil et forhold i utgangspunktet ikke være likestilt (Thwaites, 2020, s. 23). 

På grunn av mange valg er det mange kjærlighetsrelasjoner som ikke blir mer enn potensielle 

i en tid hvor man har stor tilgang på potensielle partnere (Illouz, 2018).  

I Cold Initimacies (2007) trekker Illouz frem tradisjonell internettdating som hun 

mener skaper nettopp den friheten og valgmuligheter som hun anser som kulturelle 

kjennetegn for moderniteten. Illouz anser nettdating som et brudd på den romantiske tradisjon 

hvor kjærlighet er preget av spontanitet, og hvor internett krever en rasjonalisering av 

partnervalg. Slik kjærligheten foregår gjennom dating-applikasjoner bryter med idéen om at 

kjærlighet er noe uventet som inntreffer og forstyrrer livet mot individets egen vilje og 

fornuft. Den romantiske kjærligheten er ifølge Illouz irrasjonell og det skal derfor ikke være 

nødvendig med kognitiv eller empirisk kunnskap for å vite om en person er den rette (Illouz, 

2007, s. 90). Samtidig som at kjærlighet tilføres rasjonalitet av internett, tar det bort det 

kroppslige hvor den seksuelle tiltrekningen tradisjonelt sett var med på å avgjøre et 

partnervalg. Nå er det kun det visuelle i fokus hvor man kun kan se bilder av potensielle 

partnere (Illouz, 2007, s. 90). Dette blir problematisk for Illouz ettersom at følelser av den 

romantiske typen ofte er svært kroppslige som hjertebank og klamme hender. Illouz stiller 

spørsmål ved om det går an å utvikle følelsene via internett ettersom at hodet og kropp skilles 

fra hverandre (Illouz, 2007, s. 75). Illouz skisserer forskjellen på romantisk kjærlighet og på 

internett: først og fremst er romantisk kjærlighet karakterisert av spontanitet og plutselige 

åpenbaring mot ens egen viten og vilje. For det andre er tradisjonell kjærlighet også knyttet til 

seksuell tiltrekning som vanligvis krever tilstedeværelse av to fysiske kropper, mens internett 

baserer seg på tekstuell tiltrekning (nå også bilder som gir en ny dimensjon, som Illouz ikke 

tok stilling til). For det tredje forutsetter romantisk kjærlighet at det er en total atskillelse 

mellom instrumentell handling og følelsesladet handling. Internett legger til rette for 
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instrumentaliseringen av romantiske interaksjoner ved å plassere en premie på verdien av 

menneskers bidrag til dem selv og til andre i et strukturert marked (Illouz, 2007, s. 90). 

 

Ifølge Illouz (2007) preges kjærlighetens forestillinger av rasjonalitet og 

markedsøkonomiens prinsipper i det kapitalistiske samfunnet. Illouz mener at kjærlighet er 

preget av markeds- og forbrukermentalitet. Internett strukturerer søken på en potensiell 

partner som et marked, eller mer eksakt som en økonomisk transaksjon, hvor individene 

forvandles til pakkeprodukter. Disse pakkeproduktene konkurrerer med hverandre på det åpne 

markedet regulert av tilbud og etterspørsel. Man kommodifiserer seg selv hvor man «self-

brander» for å markedsføre seg selv som en ønskelig vare. Dette kan føre til at man tviler på 

egen verdi på markedet og man vil da gjøre noe for å forbedre sine sjanser. Man blir derfor 

mer oppmerksom på kostnadsfordeling, både i forbindelse med tid og at man ønsker å 

maksimere egenskapene til en spesifikk person. Ifølge Illouz kan dette føre til en kombinajson 

av kynisme og tretthet. Denne kynismen er en spesiell følelsesstruktur som vokser frem fra en 

egenskap av bevissthet og handling. En kynismen som man finner i det senkapitalistiske 

samfunn (Illouz, 2007, s. 88-89). Med andre ord kan dette derfor føre til at man blir kynisk og 

uhyggelig mot andre fordi man er trett av kjærlighetens struktur. 

Dette (kjærlighets)markedet er åpent for alle, uansett sosial, etnisk og religiøs tilhørighet. 

De sosialt sterke blandes med de sosialt svake, de vakre med de mindre attraktive, de rike 

med de fattige etc. Som følge av dette kan det skape usikkerhet rundt egen verdi (Illouz, 2018, 

s. 213). Alle konkurrerer med hverandre, som i utgangspunktet ikke blir en urettferdig 

konkurranse på grunn av ulike forutsetninger. Illouz (1997) belyser, i ett av sine tidligere 

verker, en kommodifisering av kjærlighet som kapitalismen står til ansvar for. Dette 

innebærer kulturelt betingede symboler som røde roser, flotte middager, reiser osv. 

Kjærligheten kommersialiseres og får et klisjéfylt preg, fremfor å handle om det nære og 

inderlige som det originalt handler om. Hun hevder at kommersialiseringen skaper en 

ambivalens mellom kritiske vurderinger, og å hengi seg til følelsene som situasjonen byr på 

og følge de kulturelle skriptene som er laget for oss (Illouz, 1997). Slik kulturelle skript kan 

man finne i filmer, litteratur, tv-serier og andre steder hvor idéer om kjærlighet presenteres for 

oss på mindre realistiske måter. 
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2.5. Det første møtet 
Det å møte en potensiell partner kan være både vanskelig, enkelt eller helt tilfeldig. Hvor man 

treffer noen i dag kan være mer varierende enn sammenlignet med det førmoderne samfunn. 

Det å i det hele tatt ha friheten til å treffe hvem man vil, er i seg selv en stor forandring. 

Utvalget av potensielle partnere har større flere enn tidligere, hvilket både kan skape 

problemer og muligheter. I det førmoderne Europa var de fleste ekteskap basert på kontrakter, 

og økonomiske omstendigheter spilte en riktig rolle (Giddens, 1992b, s. 37-38). På den måten 

var det ytre faktorer og ikke personlige ønsker som bestemte hvem man skulle gifte seg med. 

Intime relasjoner og ekteskap innebar noe helt annet enn hva det gjør i dag. Her er vi derfor 

vitne til en stor endring i hvor (og hvordan) man møtes. Før internettet kom, møttes folk på de 

stedene man ofte sosialiserte som for eksempel på jobb, på disco, gjennom venner og på 

fritidsaktiviteter. Selv om det man fremdeles møtes på disse stedene i dag, har internett hatt en 

stor påvirkning på særlig unge individers søken på kjærlighet. Det er disse virtuelle møtene 

jeg fokuserer på her, og det er derfor viktig å vite hvordan partnersøken har foregått. 

 

2.5.1. Kontaktannonser 
Før den digitale teknologien kom og revolusjonerte jakten på kjærligheten, var det ikke 

uvanlig, heller ikke veldig vanlig, med kontaktannonser. Man annonserte seg selv i aviser og 

tidsskrifter på søken etter en potensiell partner. Man kan på mange måter anse 

kontaktannonser som forløperen til internettdating. I likhet med internett og applikasjoner, 

skulle man presentere seg selv på en form for plattform for å få kontakt med potensielle 

partnere. Mediet er derfor ikke helt nytt i kjærlighetssøken. I boken Kanskje du og jeg? av 

forfatteren Anne Brit Narum (1996), skriver Narum nærmest en guide for partnersøkende på 

hvordan benytte seg av kontaktannonser. Boka gir en rekke eksempler på hvordan man skal 

skissere en kontaktannonse, hvordan man skal svare og hvordan møte den som har svart. 

Dette gjør hun ved hjelp av intervjuer med mange informanter og med eksempler på ulike 

typer kontaktannonser fra ulike tidsskrifter og aviser. Dette er ikke en sosiologisk bok som 

sådan, men den gir et godt innblikk i hvordan kontaktannonsepraksisen fungerte. Forfatteren 

hevder at i kontaktannonser får man presentert det vesentlige ved seg selv «på et blunk» 

(riktig nok kun tekstuelt). Verken livssyn, politisk ståsted eller interesser synes utenpå, og 

ifølge Narum er dette avgjørende egenskaper og synspunkter for om et forhold kan utvikles, 

bli godt og varig. Hun tror på kontaktannonser fremfor andre sjekkesteder eller andre 

«naturlige» metoder av denne grunn (Narum, 1996, s. 15). I likhet med internett, krever 
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kontaktannonsene også en form for rasjonalisering av seg selv når man skal presentere seg 

selv samt tenker over hvem man vil komme i kontakt med. Dette skal vi gå nærmere inn på 

senere. 

 

2.5.2. Tinder og Internettdating 
I 2012 ble Tinder lansert som et sosialt oppdagelsesforum og ikke kun applikasjon for dating. 

Det er gratis å laste den ned og det kreves ingen innledende spørreskjemaer for å kunne 

benytte seg av applikasjonen. Man kan ha 9 bilder av seg selv, en biografi på 500 tegn, koble 

profilen til blant annet Instagram og Spotify om man ønsker å vise enda mer av seg selv. Det 

er valgfritt om man vil ha bilder, skrive noe i «bioen» og koble opp til andre plattformer. Man 

er nødt til å stille inn ønskelig radius (altså hvor potensielle partnere skal befinne seg) og 

ønskelig alder. Ettersom at mange av Tinders funksjoner er valgfrie og de er få, er friheten på 

Tinder er større enn hos for eksempel Match.com. Match.com ber en gå i detalj på for 

eksempel hva man spiser, treningsvaner, personlig humor og alkoholdrikkemønster (Illouz, 

2007, s. 77). Man blir bedt om å beskrive seg selv objektivt samtidig som man skal skissere 

romantiske idealer og fantasier om kjærlighet, en partner og en livsstil (Illouz, 2007, s. 78). 

Selv om Tinder har en enklere måte å sette opp en profil på, kreves det likevel at man 

reflektere over egen presentasjon samt hvem man har ønsker å komme i kontakt med. På den 

måten skisserer man romantiske idealer om kjærlighet, en potensiell partner og en livsstil i 

eget hode. Det private psykologiske selv blir en offentlig fremføring. Å være på utkikk etter 

en partner skaper paradoksalt nok et intenst fokus på seg selv, ens oppfatning av seg selv og 

ens ideal av seg selv samt et ideal av andre (Illouz, 2007, s. 78). Når Tinderprofilen er klar, 

dukker det opp andre profiler som ligger i en kortstokk hvor man kan starte swipingen og det 

er da det hele starter. Et sveip til venstre indikerer at man ikke er interessert, mens et sveip til 

høyre indikerer at man er interessert i personen – sveip opp indikerer en såkalt «superlike» 

(altså at man liker noen ekstra godt). Dersom to personer har sveipet til høyre på hverandre 

blir det en match som gir muligheten til å initiere en samtale (LeFebvre, 2018, s. 1208). 

Tinders geolokaliseringsfunksjon gjør at man kommer i kontakt med personer i nærområdet. 

Dersom man har en betalt versjon av Tinder, Tinder Plus/Gold/Platinum (se vedlegg), kan 

man sveipe i andre byer og land. Tinderplattformen bruker nærhet, bekvemmelighet og 

teknologi for å forenkle mellommenneskelig samhandling, de fysiske og psykologiske 

forbindelsene (Quiroz 2013, i LeFebvre, 2018, s. 1206). Skaperne av Tinder, Sean Rad og 

Justin Madteen, lagde applikasjonen som en kortstokk for å gjøre det tilgjengelig i et 



 19 

spillformat for å forenkle datingprosessen (Ansari & Klinenberg, 2015, referert i LeFebvre, 

2018, s. 1208). Det kan stilles spørsmål om applikasjonen egentlig forenkler de psykologiske 

forbindelsene når det fremstilles som et spill. Noen vil mene at det legger opp til å bruke 

andre mennesker som brikker i sitt personlige kjærlighetsspill, som umiddelbart ikke legger 

opp til å respektere andre mennesker og deres følelsesliv. Dette kan høres ut som Baumans 

(2003) verste mareritt, hvor han hevder at kvantitet fremfor kvalitet opptar mennesker i 

kjærlighetens spill, som Tinder legger til rette for. 

 

Tinders algoritmer er det noe uvisshet rundt, men man vet at Tinder bruker Elo score-

klassifiseringssystemet som mates inn i algoritmen som bestemmer hvilke profiler en gitt 

bruker vises og i hvilken rekkefølge. Dette klassifiseringssystemet ble funnet opp av Arpad 

Elo som originalt ble utviklet for vurdering av sjakkspillere, for å tilnærme verdiene for den 

relative ønskverdigheten av hver av brukerne. Brukere får poeng når de matcher med høyere 

rangerte brukere, men får færre når de matcher med en av lavere karakter. Man taper også 

poeng når man blir avvist (Cook 2017, i Krüger & Splide, 2020, s. 1040). Dette 

klassifiseringssystemet disiplinerer de som ukritisk sveiper til høyre, og de som har aggressivt 

seksualiserte bilder med lav Elo-poengsum. Det blir derfor diskutert blant brukere hvordan 

man kan manipulere algoritmen for å gagne en selv (Krüger & Splide, 2020, s. 1401). Dette 

minner om Matteus-effekten (Merton, 1968) som gjør at de som har mye får mer, og de som 

har lite får mindre. Dette er resulterer i at de som allerede er «populære» blir ekstra 

«populære» og kommer øverst i bunken på Tinder. Fordelingen blir urettferdig, og noen 

kommer bedre ut av det enn andre. 

 

2.5.2.1. Tidligere forskning på Tinder 

Tinder som fenomen er et relativt nytt forskningsfelt. Likevel har det blitt gjort en del 

forskning på feltet, ofte ved hjelp av kvantitative metoder. Mye Tinderforksning fokuserer på 

Tinderbruk og motivasjon, derfor noe i likhet med mitt fokus på opplevelsen av Tinder. Det 

finnes flere interessefelt knyttet til Tinder som personlighetstrekk, negativ bruk, personvern 

etc., men jeg velger å redegjøre for de jeg anser som relevante for min studie.   

Studiene som fokuserer på motiver og bruk benytter seg hovedsakelig av 

surveyundersøkelser som datainnsamlig og er primært deskriptive (Erevik et al., 2020; 

LeFebvre, 2018; Sumter et al., 2017; Timmermans & Caluwé, 2017; Timmermans & 

Courtois, 2018). På grunn av Tinders unge alder, er det ikke overraskende med studienes 

deskriptive natur. Det er nødvendig for å kunne forske mer i dybden, når feltet er overordnet 
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kartlagt. Timmermans og Courtois (2018) hevder blant annet at Tinder har fått et ufortjent 

rykte som en «hook-up»-app, som ofte er slik media fremstiller applikasjonen. Deres data 

viser nemlig at en tredjedel av de fysiske Tindermøtene ofte endte med sex, mens en fjerdedel 

endte i forpliktende relasjoner. I likhet med Timmermans og Courtois (2018) er det flere som 

har kartlagt flere motiver for bruk av Tinder: selvbekreftelse, flørting, dating og faste 

partnerforhold (Ranzini & Lutz, 2017; Sumter et al., 2017; Timmermans & Caluwé, 2017). 

Ranzini og Lutz (2017) og Sumter et al. (2017) trekker frem kjønnsforskjeller hvor 

motivasjoner varierer i henhold til kjønn. Spenning og tilfeldig sex er for eksempel vanligere 

for menn enn for kvinner. Sumter et al. (2017) påpeker at kjærlighet er en sterkere motivasjon 

enn tilfeldig sex blant deres respondenter. 

Det finnes også mer teoridrevne, reflekterende og sosiologiske studier knyttet til 

Tinder. Studiene handler i større grad om selvpresentasjon, Tinders plassering i 

samfunnsmessig kontekst og applikasjonens bruksmåter. Hobbs, Owen og Gerber (2017) er et 

eksempel på en av disse studiene. Studien Liquid love? Dating apps, sex, relationships and 

the digital transformation of intimacy undersøker erfaringer fra brukere av digitale 

datingapplikasjoner for å kartlegge hvorvidt utviklingen av intimitet er i gang. Studien er 

kombinert kvantitativ (surveyundersøkelser: 58% kvinner, 40% menn og 1,5% andre) og 

kvalitativ (dybdeintervjuer av tre kvinner og tre menn hvor flesteparten anså seg som 

heterofile). Utvalget var i alderen 24 til 34, hadde utdanning (bachelor til PhD) og alle bodde i 

Sydney. De undersøker om brukerne føler teknologi har påvirket deres seksuelle praksiser, 

syn på langvarige forhold, monogami og andre romantiske idealer. Studien viser at 

datingapplikasjoner er et viktig verktøy for at enkeltpersoner deltar i strategiske forestillinger 

i jakten på kjærlighet, sex og intimitet. Hobbs med kolleger mener at beskrivelser av 

datingapplikasjoner er for pessimistiske og unnlater å se på det positive ved å ha mange 

muligheter og skape nettverk ved hjelp av teknologi. De kommer frem til blant annet at 

flesteparten av informantene fortsetter å verdsette og søke etter sosiale fenomener, og bruker 

kun teknologi som et middel for å utforske meningsfylte romantiske relasjoner. 

 David og Cambre (2016) er også et eksempel på en slik studie. Studien er basert på 

applikasjonens brukergrensesnitt og dybdeintervjuer. Ifølge David og Cambre indikerer 

Tinders binære beslutningsmodell (like/ikke like) en tidsmessig kontekst som krever 

umiddelbarhet. Applikasjonen forener spontanitet og hurtighet med uforpliktende og 

underholdning, som danner det forfatterne kaller for «Swipe logic». Forfatterne hevder at 

denne «swipe logic» opprettholder en emosjonell avstand hvor individene reduseres til 

konsumerbare objekter. I den forstand antas Tinder å ha kommodifiserende effekter, slik som 
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tradisjonell nettdating. Det er likevel mulig som Tinderbruker å motstå logikken og dets 

effekter ved å forhandle med applikasjonen muligheter og begrensinger, mener forfatterene 

(David & Cambre, 2016, s. 9). 

 

2.5.3. Rasjonalisering av kjærlighet 
Som vi allerede har vært litt inne på, gjennomgår man en rasjonaliseringsprosess når man 

benytter dating på Internett eller applikasjon, og de tidligere kontaktannonsene. Man 

rasjonaliserer presentasjonen av seg selv samtidig som man skal reflektere over hvem man 

ønsker å møte. Det er mange valgmuligheter og derfor mange valg som igjen må tas som 

krever overveielse mellom det rasjonelle og det emosjonelle. Som allerede nevnt hevder 

Illouz at internettdating er et brudd på den romantiske tradisjon fordi kjærligheten som før har 

vært preget av spontanitet, nå med internett krever en rasjonalisering ved en refleksiv 

observasjon av selvet samt uttrykke smak og meninger (Illouz, 2007, s. 77). Spontaniteten ved 

kjærligheten forsvinner og planlegges i større grad, som strider mot kjærlighetens evne til å 

plutselig oppstå. Konkrete kjærlighetsvalg blir lagt til rette for på slik plattformer. 

Menneskene får mer kontroll over egen kjærlighetssøken og da forsvinner spontaniteten. 

Illouz påpeker at dette strider mot den romantiske idéen om kjærlighet ved første blikk som 

har noen spesifikke karakteristikker: det oppleves som en unik hendelse som spontant bryter 

frem i ens liv, det er uforklarlig og irrasjonelt, det setter i gang umiddelbart etter første møtet 

og baseres derfor ikke på kognitiv kunnskap om den andre personen. For Illouz markerer 

internett en radikal départ fra en slik tradisjon for kjærlighet (Illouz, 2007, s. 89-90). 

Kjærlighet ved første blikk er, nettopp som Illouz også omtaler det, en romantisk idé og ikke 

nødvendigvis realitet. Det blir av den grunn ikke helt korrekt å sammenligne kjærlighet ved 

første blikk med internettdatingens rasjonalitet, ettersom at det kjærlighet ved første blikk i 

utgangspunktet ikke er en realitet for veldig mange.  

Selv om Illouz mener at kjærligheten rasjonaliseres og dermed ikke er like romantisk 

lenger, er det fremdeles mulighet for at kjærligheten oppstår, men på en annen måte. Samtidig 

som at samfunnet utvikler seg, gjør også kjærlighet det og det trenger likevel ikke være 

negativt at man benytter seg av Internett for å finne kjærligheten. Det kan anses som en ny 

måte å finne kjærligheten på. Fra et litt mer optimistisk perspektiv er det et faktum at 

teknologiene har endret måten vi kommunisere, møtes, dater og måten man danner par på 

(LeFebvre, 2018, s. 1207). Teknologien bidrar til at man kan komme i kontakt med 

mennesker i eget nærområde, men også hele verden over og på den måten er teknologien 
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geografisk grenseløs. Kontaktannonsene ga ikke like stor geografisk kontroll med mindre man 

var selektiv med tanke på hvor man satt inn sin annonse. Tinder sørger for at man har mer 

geografisk kontroll, samtidig som at det må være en gjensidig «like» for å kunne 

kommunisere. Dessuten kan internett bidra at man tør å ta kontakt med noen man har 

interesse for, men ingen felles arenaer for å møtes fysisk. Som Timmermans og Courtois 

(2018) studie viste, er det flere Tindermøter som ender i romantiske forpliktende relasjoner. 

I forbindelse med teknologiens bidrag til rasjonalisering av kjærlighet og partnervalg 

forsøker Illouz å forstå hvordan denne rasjonaliseringen foregikk i det førmoderne samfunnet. 

De var nemlig også rasjonelle når de vurderte rikdom, rykte og utdanning til den potensielle 

partneren og dens familie. I tillegg til dette var de opptatt av skjønnhet, men kriteriene stoppet 

der og man gikk ofte for det som var bra nok. Dette kaller hun for pragmatisk rasjonalitet. Det 

var derfor lite informasjon de samlet før de foreslo ekteskap, noe som ville vært utenkelig i 

dag (Illouz, 2012, s. 177-178). Det var mer objektive kriterier som spilte enn rolle, fremfor 

subjektive kriterier som stilles i dag for å gå inn i et forhold. Kriterielisten er lenger i dag fordi 

den ikke lenger bare inneholder sosiale og utdanningsmessige kriterier, men også fysiske, 

seksuelle og emosjonelle kriterier til den potensielle partneren. Psykologi, teknologi og 

kapitalistisk markedstankegang har bidratt til å skape en kulturell personlighet som har endret 

smak og kapasitet for dømmekraft og valg (Illouz, 2012, s. 180). 

 

2.6. Hvem? 
Hvem som treffer hverandre, er essensielt for å starte en romantisk relasjon. Det er derfor 

viktig å vite mer hvordan man selekterer ut potensielle partnere samt hvordan kroppen spiller 

en rolle i slike romantiske valg. I det førmoderne samfunn var det ikke spørsmål om hvem 

man var på utkikk etter, slik som i dag, eller om man var på utkikk etter noen. Man skulle 

gifte seg fordi det var normen og det ga økonomisk trygghet, særlig for kvinner, og man 

ønsket å unngå sosiale sanksjoner. I dag er det annerledes, selv om tosomhetsnormen står 

sterkt i Norge. Likevel er det ikke slik at alle ønsker en fast partner til enhver tid. 

Sammenlignet med tidligere har man nå muligheten til å velge det bort. Siden slutten av 1970-

tallet har parforhold og ekteskap vært i praksis valgfritt i vestlige samfunn (Illouz, 2012, s. 

61). Man ser en tendens til at det er flere og flere voksen (spesielt menn) i Norge som bor 

alene i dag. Om det er ønskelig eller ikke er et spørsmål man kan stille seg, men ikke noe jeg 

skal gå videre inn på. I Norge i 1960 var det kun rundt 5% av befolkningen som bodde alene, 
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og i 2020 var det nærmere 20% (Statistisk Sentral Byrå, 2020, s. 10). Det har dermed vært en 

betydelig endring i boligsituasjon i Norge. 

 

«A city is a human settlement in which strangers are likely to meet» (Richard Sennett 

referert i Bauman, 2000, s. 94). Fremveksten av storbyen, skaper flere muligheter som følge 

av at mennesker ofte flytter til storbyen på grunn av flere muligheter som jobb eller 

utdanning. Det blir derfor en større flyt av «fremmede» mennesker. Mennesker fra hele 

landet, fra ulike klasser og bakgrunner, og i stigende omfang fra andre land og kulturer møtes. 

Helt fremmede mennesker møtes, som i det førmoderne samfunnet ikke var like vanlig. Det 

var mindre mobilitet og man bodde ofte der man kom fra, og kjærlighetsvalg ble tatt deretter. 

I Simmels klassiske essay «Storbyen og Åndsliv» (1990, s. 88-89) utforsker han sjelelivet og 

ser på ulike forutsetninger for individers utvikling av individualitet, sosialt liv og relasjon til 

det ytre miljø. I den sammenheng går han inn på motsetningene storbyen og småbyen. Han 

hevder at storbyen baseres på forstand som er en nødvendighet for å kunne navigere storbyens 

ytre miljø. Småbyen derimot er mer basert på lynnet, altså mer følelsesmessig grunnlag. I den 

sammenheng utvikler individer ulike navigeringsmetoder, hvor «storbymennesket» navigeres 

av forstand og «småbymennesket» navigeres av emosjoner. Dette er fordi de ytre miljøene er 

arenaer med ulike vilkår. I den forstand krever storbyen mer rasjonalitet mens småbyen som 

godtar mer emosjoner. Denne geografiske forskjellen eksisterer naturligvis fremdeles i dag 

hvor det kommer til uttrykk i forbindelse med blant annet tidsperspektiv for å etablere seg for 

voksenlivet. De i storbyen bruker lenger tid enn de i småbyene. Dette er nok et viktig skille 

for kjærlighetens praksiser, selv om idéen om kjærlighet kan være den samme. Normaliteten 

rundt det at fremmede mennesker møtes kan også i stigende grad skyldes bruken av internett 

for dating. På den måten kan man si at Tinder og andre datingapplikasjoner og sider bidrar til 

at fremmed møtes i større grad. De danner et virtuelt bymiljø. 

 

2.6.1. Kroppens betydning i partnervalg 
Den franske sosiologen Pierre Bourdieu hevdet at fysisk tiltrekning hviler på strukturelle 

forhold fordi den hviler på gjenkjenningsmekanismer av sosial likhet lagret i kroppen, 

gjennom kroppens erfaringer og oppdragelse. Det er dette Bourdieu kaller «habitus». Ifølge 

Bourdieu avslører kroppen våre erfaringer og ambisjoner. Han mener kroppen tenker og 

forstår annerledes og er mer helhetsorientert, umiddelbar og intuitiv enn hjernen. Resultatet av 

dette er at vi tiltrekkes av mennesker som er sosialt, kulturelt og økonomisk like oss selv. 
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Dette bekrefter valg av partner som han mener er en form for rasjonalitet som ikke skyldes 

rasjonelle kalkulering, men heller et tilfelle av amor fati, altså kjærlighet for egen sosiale 

skjebne (Bourdieu, 2001, s. 37). Habitusene kjenner hverandre igjen. Man kan diskutere om 

Bourdieus holdninger er ensidige, og dessuten tar han ikke høyde for en teknologisk kontekst 

fordi det var før hans tid. Det kan tenkes at det vil være annerledes på internett enn i 

virkeligheten på grunn av ulike interaksjonsmåter. Om habitusen er i stand til å gjenkjenne så 

mye på bakgrunn av bilder og litt tekst er derfor uvisst. Det er også interessant at Tinder ikke 

gir noen særlig mulighet for å matche på kulturelle og sosiale premisser – ikke minst profiler 

uten tekst og med få bilder kan være vanskelig å avkode «sosialt».  

I tråd med Bourdieus synspunkter, hevder Illouz at internettdatingsidenes eneste mål 

er å legge til rette for søken på ekte kjærlighet basert på tvillingidealer av fysisk attraktivitet 

og emosjonell kompatibilitet. Hun trekker frem at søken på en partner ikke lenger handler om 

å finne en som passer deg, men snarere finne noen som tilfredsstiller høyst innfløkte og 

intense emosjonelle aspirasjoner. I den sammenheng mener hun at moderne aktører utvikler et 

sett med kriterier til en partner basert på sosiale, utdanningsmessige, fysisk, seksuelle og 

emosjonelle kriterier (Illouz, 2012, s. 180). Likevel påpeker hun at det er de kroppslige 

følelsene for å finne «den rette» er slått ut av kraft på internett, som intellektualiserer og 

rasjonaliserer det første møtet. Tinders intensjoner er ikke like «nyanserte» som 

konvensjonelle internettdatingsider på grunn av større grad av frihet. I det førmoderne 

samfunn var det ikke fokus på at man skulle passe sammen emosjonelt, men som sagt var det 

viktigste sosial rang og utdanning. Fysisk tiltrekning og emosjonell kompatibilitet er noe som 

det har blitt mer fokus på i det refleksive samfunnet ettersom at intime relasjoner innebærer 

andre kriterier i dag enn tidligere. 

Selv om internett, ifølge Illouz, har avkroppsliggjort romantikk er likevel kropp og 

skjønnhet tilstede i form av bilder på profiler (Illouz, 2007, s. 81). Disse bildene har likevel en 

mulighet for manipulasjon og man dømmes enda mer på utseende enn man gjør i 

virkeligheten fordi det er kun er noen bilder av en selv, og ikke måten man bærer seg selv på 

eller hvordan man lukter som kan påvirke den andre parten. Det er mulig å presentere en ikke 

virkelighetsnær versjon av en selv som kan være problematisk når man skal møtes fysisk. 

Selv om man nesten bare har bilder å reagere på, kan man kjenne på en tiltrekning av bilder 

som er noe Illouz ikke tar med i kritikk av internettdating i modernitetens tid. Bilder har med 

Tinder blitt enda mer viktig ettersom at det er hovedmiddelet for å «matche» med noen 

fremfor en velutviklet profil med informasjon om alkoholdrikkevaner, aktivitetsnivå etc. På 
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Tinder kan man også legge inn sysselsettingsstatus og bosted, det vil nok også påvirke om 

noen sveiper til høyre eller venstre. 

 

2.6.2. Kroppslig reaksjon på bilder 
Selv om Illouz er negativ internettdating på grunn av dens avkroppsliggjøring (og mangel på 

fysiske reaksjoner), er det likevel et faktum at man kan reagere på bilder. Ifølge Edwards 

(2012) er måten man reagerer på bilder relasjonelt mellom kroppen og bildene. Han beskriver 

det relasjonelle som hvordan man posisjonerer seg i forbindelse med bildene, hvordan man 

ser, håndterer, bærer og beveger seg med dem. Man utfører en følelse av hensiktsmessighet 

gjennom relasjonen til bildene (s. 228). Konteksten og motivet for bildet spiller en viktig rolle 

for hvordan man tolker og reagere på bildene. På lik linje som man reagerer på bilder av kunst 

og fotografier av familiemedlemmer, kan man også reagere på bilder av potensielle partnere 

på Tinder. Man er derfor innstilt på konteksten og vil tillate seg selv å reagere følelsesmessig 

innenfor denne konteksten. På den andre siden kan det teknologiske kravet om gjentagende 

swiping, hvor man presenteres for ansikt etter ansikt, kan pasifiserer individet til et sveipe-

mønster hvor kroppen blir bedøvet og statisk. Kroppens verden blir et offer for bildets 

vektløse og metafysiske natur (David & Cambre, 2016, s. 6). Passiviteten er mer fremtredende 

når man har vært på Tinder i mange minutter. Særlig i større byer hvor mange bruker Tinder, 

kan føre til at «kortstokken» aldri tar slutt og man derfor fortsetter. Man kan bli ufokusert og 

ikke følelsesmessig til stede når man konsumerer andres profilbilder. Likevel er bilder svært 

viktig på Tinder.  

I en studie gjort av Fiore og kollegaer (2008) av personers vurdering av andres 

attraktivitet på internettdatingsider, hvor man har flere komponenter enn bilder og «bio» som 

på Tinder, kommer de frem til at bilder er definitivt viktigst når det kommer til 

internettdating. Samtidig som at kombinasjonen av bilder og «free-text», som kan ligne på 

Tinder, er viktig for vurderingen av personens profil attraktivitet. Det kom frem i 

datamaterialet ulik oppfatning av menn og kvinner. Menn var mer attraktive når de fremstod 

som genuin, pålitelig, ekstrovert, litt feminin og ikke for snill og varm. Kvinner ble oppfattet 

mer attraktive som mer feminin, mindre maskulin og med høyere selvtillit. De påpeker også at 

psykologer har funnet ut av hva mennesker synes er attraktivt, og at romantisk tiltrekning er 

ganske subjektivt og en personlig opplevelse. Ifølge David og Cambre (2016, s. 4) sin studie 

er det den nesten utelukkende bildebaserte interaksjonen avgjørende for individers 

sveipelogikk og deres måte å vurdere bildene istedenfor tekst. Her fremkommer det igjen at 
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det er definitivt viktigst med bilder og ikke tekst, men gjerne at tekst kan bidra til at noen får 

en ekstra sveip dersom deres tekst er underholdene i tillegg til bilder som er gode. De påpeker 

også at det er mulig at mennesker føler en grad av gjensidig tiltrekning når man møtes i en 

fysisk setting, når det er en opplevelse av gjensidig attraktivitetsnivå. Slik Bourdieu påpekte 

tiltrekkes man av å gjenkjenne seg selv i andre, vil det si at det også gjelder for utseende 

ifølge David og Cambre. På den måten kan det også påvirke hvem man liker på Tinder. 

 

2.7. Kjønnsroller og seksualitet 
Noe av prosjektets mål er å undersøke mulige kjønnsforskjeller knyttet til forståelse av 

romantisk kjærlighet og opplevelse og bruk av Tinder. Det er derfor viktig å ha en oversikt 

over hvordan kjønnsrollene tidligere har vært knyttet til kjærlighet og partnervalg, og hvordan 

seksualiteten har utviklet seg. 

 
2.7.1. Historisk og moderne syn på kjønn 

Under kristendommens århundre skulle kvinner unngå og vise følelser først, for å unngå å bli 

avvist av en elsker, kvinnens status på den tiden tålte ikke avvisning. Derfor ventet kvinnene 

på bevis på en manns intensjoner og følelser overfor henne. En manns følelser og hans 

kapabilitet til å kunne uttrykke kjærlighet var viktig for å ta en avgjørelse om et mulig 

ekteskap. Kjærligheten stod sterkt og ble nøye vurdert. Ettersom at kvinners følelser var skjult 

kunne en mann oppleve og ikke vite hvordan spørsmålet vil bli besvart (Illouz, 2012, s. 63). I 

Middelalderens ridderromaner ble kvinnene fremstilt svært passive, mens i den moderne 

romantiske romanen fremstilles kvinnene som mer uavhengige og aktive. Det har gått fra å 

være mannen som skulle erobre kvinnen til at kvinnen skulle erobre mannen, men på en 

annen måte. Mannens erobring var mer preget av seksualitet, mens kvinnens erobring innebar 

at hun skulle smelte hjertet til en mann som var likegyldig til henne. Heltinnen vekker 

kjærligheten med aktiv innsats hos mannen (Giddens, 1992a, s. 52). Her fremstilles menn og 

kvinner ulikt. Man vil nok finne større grad av variasjon blant kjønnene på hvordan de 

tilnærmer seg kjærlighet i dag. Mange har fremdeles forventningen om at mannen skal ta 

initiativ, både menn og kvinner, mens andre ikke lenger tar det som en selvfølge. 

Ifølge Heinskou (2013, s. 727) er kjønn i dag refleksivt på linje med det moderne 

samfunnet, og derfor er det flere måter å gjøre kjønn på. Hun mener det ikke lenger er helt 

klare «retningslinjer» for hvordan være kvinne og mann. Det har ført til en tydelig endring i 

maskulinitet, og fremveksten av kvinners rettigheter har resulterte i store endringer. Giddens 
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(1992a) har han i større grad tatt farvel med den romantiske kjærligheten og dens klare 

kjønnsroller, og ønsker de mer plastiske, egalitære og frie formene for seksualitet og 

kjærlighet velkommen. Dette resulterer i at kjønn ikke har de samme «retningslinjene» som 

tidligere. Likevel er det fremdeles noen «retningslinjer» i samfunnet som er grunnlag for 

forståelsen av hvordan være mann og kvinne i dag. Selv om samfunnet er mer åpent og 

refleksivt knyttet til kjønn. Også innenfor kjærlighetens praksiser har det vært, og til dels 

fremdeles er, visse forståelser og forventninger knyttet til kjønnene innenfor denne 

konteksten. 

 

2.7.2. Samfunnsmessig narrativ om kjønn 
Det å kunne føle og uttrykke sterke følelser, holde løfter og forplikte seg til én kvinne var det 

1800-tallets maskulinitet sentreredes rundt. Selv om dette betegnet en god mann, var det 

fremdeles noen menn som avbrøt forlovelser og sine forpliktelser med konsekvenser om store 

sosiale sanksjoner. Det ble oppfattet som uærlig og avvikende særlig i det protestantiske 

Europa og USA (Illouz, 2012, s. 64-65). Følelser har blitt mer kvinners domene etter 

kjernefamiliens fremvekst, og er ikke lenger et tegn på en manns tradisjonelle maskulinitet. 

Kvinnen fikk familiens intimitetsdomene når hun skulle være hjemme og oppdra barn 

(Heinskou, 2013, s. 728). «Oppfinnelsen av morskapet» påvirket kvinnen mye. Når familien 

ble mindre, fikk kvinnen en større rolle og hjemmet som før ble styrt av patriarkalsk autoritet, 

styres heretter av «moderlig» kjærlighet (Giddens, 1992a, s. 41-42). Morskapet ble assosiert 

med femininitet som igjen ble assosiert med kvinners essensielle «natur» og deres seksualitet. 

Denne idealiseringen av moderen og hustruen forsterket den tokjønnede-modellen. Menn 

«oppdaget» derfor at kvinnen var annerledes fra mannen og kjønnene var derfor mystiske for 

hverandre (Giddens, 1992a, s. 42-43). Man kan si at den romantiske kjærlighetens idé har 

bidratt til kvinnens rolle i samfunnet, som har vært en svært begrenset rolle knyttet til 

tradisjonelle oppgaver i hjemmet. 

Boken av Gray (1992) «Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus» beskriver kvinnen som 

den emosjonelle og mannen som den praktiske. Ifølge Sprecher og Toro-Morn (2002) sin 

studie: «A study of Men and Women From Different Sides of Earth to Determine if Men are 

From Mars and Women are From Venus in Their Beliefs About Love and Romantic 

Relationships» viser dette seg å ikke være holdbart. Det er større variasjoner mellom kulturer 

enn at det er forskjeller på kvinner og menn. Deres konklusjon viser små forskjeller på 

kvinner og menn, men det er en tendens til at menn er noe mer romantiske fordi de idealiserer 
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partneren sin mer, mens kvinner syns følelsesmessig kontakt er viktigere for å kunne etablere 

et parforhold som vil vare (s. 146). Utfra denne konklusjonen betyr det at kulturelle forhold 

påvirker hvem man velger. Det er noe man har blitt sosialisert inn i, og derfor vil kriterier 

variere utfra hvor man er både fra land til land, men også innad i land. Samtidig med Grays 

forståelse av kjønnenes ulikheter, har det blitt lagt til grunn for at det er store forskjeller på 

kvinner og menn, så store forskjeller at man kommer fra ulike planeter. Dette har lenge vært 

og til dels er den kulturelle forståelse av forskjellene på kvinner og menn. 

 

2.7.3. Partnervalg og kjønn 
Historisk sett under tohundre år med kapitalisme har ekteskapet lenge vært en økonomisk 

trygghet for kvinner. Av den grunn har kvinner valgt noen med høyere sosio-økonomiske 

status enn seg selv, fordi de ikke hadde mulighet til å skape en høyere status for seg selv på en 

annen måte. Ekteskapet var tilknytning til én mann som gjorde seksualitet kritisk for kvinners 

økonomiske og sosiale eksistens som først til deres investering i ekteskap som en 

følelsesmessig sfære. Som et mulig resultat av dette velger kvinner nå menn med lik eller 

høyere utdanningsmessig status som seg selv. Siden 1980-tallet har utdanningsnivået for 

kvinner økt raskere enn for menn (Illouz, 2012, s. 77). Det er derfor flere kvinner enn menn i 

høyere utdanning nå, som kan skape færre kjærlighetsmuligheter for kvinner dersom de skal 

følge «regelen» om å velge noen med samme eller høyere sosio-økonomisk status som seg 

selv. Dette resulterer også i at det blir færre kjærlighetsmuligheter for noen menn, særlig de 

med lavere eller ingen utdanning. Ifølge Skrede (2015) henger den økende barnløsheten, for 

både kvinner og menn, tett sammen med stadig flere skilsmisser og samlivsbrudd. Dette 

resulterer i et «bruktmarked» som en del av partnermarkedet. Dette gjelder for begge kjønn, 

men på grunn av kvinners mer selvstendige stilling, både økonomisk og sosialt, har det gitt 

dem muligheten til å forlenge søken på en partner. Skrede påpeker derfor at ofte blir «pent 

brukte» ressurssterke menn mer attraktivt enn «ubrukte» menn med få ressurser. Likevel 

legger hun vekt på at det en for enkel forklaring som kun mannens utdanning legges til grunn 

for kvinner med lang utdanning sitt partnervalg. Hun fremmer heller er et poeng om at 

kvinner som ønsker både karriere og familie, leter etter menn som kan «stille helhjertet opp» 

på hjemmebane (Skrede, 2015). Det blir derfor en sterkere sosial seleksjon som handler om 

hvilke ressurser man kan tilby, men på en annen måte enn den tradisjonelle forsørgerrollen 

tidligere da ekteskapet sto sterkt. 
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2.7.4. Seksualitet 
Den seksuelle frigjørelsen har vært en av de største kulturelle prosjektene. Sex ble frigjort fra 

synd og skam, og ordet seksualitet ble gjort synonymt med følelsesmessig helse opp gjennom 

60- og 70-tallet. I tillegg til å være et prosjekt som handler om likestilling menn og kvinner, 

både heterofile og homofile, er det også et politisk prosjekt (Illouz, 2018, s. 89). Sex har i sin 

moderne form blitt frigjort fra religion og tanker om økonomisk utbytte, som har gjort det er 

enklere å ha tilfeldige kortvarige seksuelle forbindelser (Illouz, 2018, s. 91). Koblingen 

mellom disse seksuelle forbindelsene og konsumering blir gjort med internetteknikken som 

tilrettelegger for slike seksuelle forbindelser som for eksempel Tinder (Illouz, 2018, s. 92). På 

Tinder kan det handle om et tilfeldig ligg eller sjansen å treffe «den rette», og alle mulig 

skiftende og udefinerbare relasjoner mellom der. Dette kan derfor skape forvirring rundt 

rammene (Illouz, 2018, s. 113). Rent visuelt kan seksualitet komme til syne på Tinder ved 

bruk av seksualiserte bilder som gjerne innebærer (tilsløret) nakenhet. Tinder har som sagt et 

rykte på seg for å være en «hook-up»-app (e.g. David & Cambre, 2016; LeFebvre, 2018; 

Timmermans & Courtois, 2018). Selv om mange bruker Tinder til slike møter, er det også 

mange som bruker applikasjonen for å finne kjærligheten. Dette kommer vi nærmere inn på 

senere i analysen. 

Som allerede nevnt skaper Giddens’ plastiske seksualitet mer likestilte kjønnsroller. 

Seksualiteten løsrives fra reproduksjonsformålet og blir en del av selvrealiseringsprosessen og 

identitetsutviklingen. Den er også mer flytende enn tidligere antatt (Kaspersen, 2013, s. 465-

466). Giddens hevder at den seksuelle identiteten utgjør kjernen i det personlige narrativet om 

selvet fordi tilgangen på sexopplevelser er mange fler enn før (Giddens, 1992a, s. 81). På den 

måten har seksualitet blitt mer frigjørende for alle kjønn ettersom at det ikke lenger er knyttet 

til de kjønnsrollene man har. Den romantiske kjærligheten blir derfor mindre gjeldende fra 

dette synspunktet fordi den er så grunnleggende bygget på de tradisjonelle kjønnsrollene. 

Samtidig som at sex blir en større del av intime relasjoner. Mens Giddens er mer optimistisk 

og ser at seksualitet kan brukes som en del av selvrealiseringsprosessen, mener Bauman at det 

postmoderne samfunns tingliggjøring har satt spor i menneskers intime relasjoner. Det har 

forårsaket en lengsel etter sansing som, for begge kjønn, gir seksualiteten privilegert status 

som opplevelsesform uten at den medfører til langvarige relasjoner (Heinskou, 2013, s. 742). 

For Bauman står seksualiteten i veien for å skape intime relasjoner, mens Giddens anser det 

som en del av det rene forhold som igjen er en del av selvrealiseringsprosessen og utviklingen 

av identiteten. Med andre ord anser Giddens seksualitet som skapende, mens Bauman anser 
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det som ødeleggende. Seksualitet var tidligere en del av ekteskapet, men finner nå sted i 

mange ulike relasjoner. Illouz hevder derimot at moralen til den moderne seksualitet handler 

om å bekrefte frihet, symmetri og autonomi fremfor å respektere seksuell ære og normer for 

monogamiet (Illouz, 2012, s. 60). Kanskje det også bare handler om sex? 

 

2.8. Veien videre 
Med dette kapittelets innhold i bakhodet skal jeg snart gå nærmere inn på unge voksenes 

forståelse av romantisk kjærlighet samt deres erfaringer og bruk av Tinder. Jeg ønsker å 

utfylle forskingen knyttet til (unge voksenes) forståelse av romantisk kjærlighet i dag og den 

praksiser, særlig knyttet til partnervalg. Dette skal jeg gjøre for å se hvilken retning den 

moderne romantiske kjærligheten har tatt veien, og forsøke å identifisere hva som eventuelt 

tas med videre fra det før-moderne-samfunn. 

I norsk sammenhengen har det blitt gjort forskning på Tinder, både kvalitativt og 

kvantitativt, (e.g. Erevik et al., 2020; Krüger & Splide, 2020). Det har likevel ikke blitt gjort 

tilstrekkelig med forskning i Norge, og derfor ønsker jeg å bidra til Tinderforskningen 

samtidig bidra til kjærlighetsforskning, særlig i kvalitativ sammenheng. Dette gjør jeg som 

allerede nevnt, ved å benytte Tinder som case for å operasjonalisere romantisk kjærlighet i 

dag. Tinder som et ungt fenomen og romantisk kjærlighet som et eldre fenomen møtes i vår 

samtiden, og i min analyse. 
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3. Metoder og data 

Følelsen kjærlighet er vanskelig å kvantifisere, og av den grunn gripes kjærligheten ofte an på 

kvalitativt vis – hvilket selvfølgelig ikke betyr at kvantitativ forskning på fenomenet ikke er 

nyttig og nødvendig. Man griper ofte an kjærligheten kvalitativt fordi man oppnår mer 

nyansert og bredere forståelse av kjærligheten og betydningen av den for individer. Enhver 

persons liv inneholder både individuelle og allmenne aspekter. Kjærlighet er stadig i endring, 

og det trengs derfor å forskes jevnlig på. 

 Til forskjell fra kjærligheten, er Tinder et fenomen som stadig vekk har blitt 

kvantifisert. Tidligere forskning på feltet har i stor grad foregått på kvantitativt og/eller 

statistisk vis. Noe av grunnen til det er at Tinder som forskningsfelt er relativt nytt og det er 

derfor behov for å kartlegge fenomenet. Ofte har det vært søkelys på bruk, motiver og effekter 

knyttet til Tinder, som tidligere vist. I lys av at Tinder stadig blir mer normalisert, er det 

nødvendig å ta et dypere dykk i Tinder som fenomen. For å gjøre dette er det viktig å belyse 

Tinderbrukernes egne opplevelser som bidrar til helheten av Tinder som fenomen. På 

bakgrunn av dette ønsker jeg å benytte meg av kvalitativ forskningsmetode. 

 

3.1. Metodisk tilnærming og intervju som metode for 

datainnsamling 
Fenomenene (jakten på) romantisk kjærlighet og Tinder er en del av manges dagligliv og 

livsverden. Intervjuet gir oss nemlig tilgang til personers opplevelser av deres livsverden 

(Tanggaard & Brinkmann, 2012, s. 19). I lys av at jeg forsøker å forstå dypere beskrivelser av 

intervjupersonenes livsverden, anser jeg intervju som den mest passende metoden for 

datainnsamling. Intervjuet tillater nettopp dypere innsikt i personer livsverden sammenlignet 

med for eksempel ren observasjon som derfor vil være mer basert på forskerens tolkninger av 

interaksjoner og ikke informantenes utsagn. Datamaterialet ville av den grunn ha blitt 

annerledes. 

Intervjutypen jeg benytter meg av kalles for semi-strukturert livsverdensintervju og er 

en intervjutype jeg anser som passende til min tilnærming. Denne intervjutypen er opptatt av 

fortolkninger av meningen med fenomenene (her: Tinder og romantisk kjærlighet) som blir 

beskrevet (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 46). Dette befinner seg innenfor fenomenologien, 

som innenfor den kvalitative retningen, i bredest forstand, handler om et ønske om å forstå 

sosiale fenomener sett fra aktørers perspektiver og deretter kunne beskrive verden slik den 
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oppleves av informantene (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 45). Fra et mer filosofisk 

fenomenologisk perspektiv er målet å nå frem til undersøkelsen av det vesentlige ved 

fenomenene, ved å bevege seg fra å beskrive enkeltfenomener til å søke etter det vesentlige 

ved det subjektive (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 45), altså det allmenne hos det partikulære 

enkeltindivid. Fenomenologien gir rom for at informantenes utsagn og opplevelser kan være 

flertydige og at de kan forandres underveis i intervjuet, etter hvert som informanten lærer og 

reflekterer over emner i forbindelse med fenomenet som utforskes (Kvale & Brinkmann, 

2018, s. 48-49). Romantisk kjærligheten, og til dels Tinderbruk, kan på flere måter oppleves 

som mer flytende og lite konkret fordi det handler om følelser. I forbindelse med intervjuene 

opplevede jeg at informantene tidvis var både flertydige og endret meninger etter å ha 

reflektert høyt om ulike temaer og når spørsmål ble stilt. 

Prosjektet og intervjusituasjonen er en dybdeundersøkelse av en case, som betyr at 

empirien er derfor konstruert som en case. En case-studie er ifølge Flyvbjerg (2006, s. 220) en 

detaljert undersøkelse av et enkelt eksempel eller et kasus. Jeg forsøker å komme mest mulig i 

dybden og mest mulig rundt det essensielle og sentrale innenfor de unge voksenes Tinderbruk 

og deres forståelse av romantisk kjærlighet i dag. 

Intervjuer gir oss tilgang til de intervjuedes livsverdener og muligheten til å gå i 

dybden. I tillegg får man unike muligheter til å forstå og beskrive opplevelser fra subjektets 

posisjon (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 20). Semi-strukturerte intervjuer kan hevde å skape 

selvbestemmelse for individene det forskes på, ved at deres forståelsesrammer og perspektiver 

vektlegges. I lys av dette er informantene medforfattere, og dermed bringer denne metoden 

respekt for sitt undersøkelsesfelt, nemlig mennesket. Jeg forsøkte derfor å gå inn med «Et 

åpent sinn og en «bevisst naivitet»» (Kvale & Brinkmann (2009) refertert i Tanggaard & 

Brinkmann, 2012, s. 27) for å få informantene til å sette ord på egne refleksjoner. 

 

3.2. Utvalg og rekrutering 
Empirien er konstruert som en case, og det handler om å belyse så mange falsetter som mulig 

innenfor det jeg ønsker å belyse (Flyvbjerg, 2006, s. 229). Dette krever at informantene er så 

ulike som mulig, likevel var jeg likevel nødt til å begrense min undersøkelse på forhånd, 

simpelthen av plassmessige årsaker. Jeg avgrenset av den grunn til heterofile unge kvinner og 

menn i Oslo. Jeg unngår også etniske tema, selv om det er likeså viktig, men prosjektet krever 

sin avgrensning. Utvalget for prosjektet er dermed 10 single unge heterofile voksne i Oslo i 

alderen 21-34 år som brukte Tinder (på intervjutidspunktet) i Oslo. Fem kvinner mellom 21-
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34 år, og fem menn mellom 21-31 år. Grunnen til at jeg har valgt å intervjue unge voksne er 

på grunn av at i denne livsperioden legger man på mange måter grunnlaget for livet videre. 

Og for mange innebærer det å finne noen å dele livet med og derfor har temaet stor interesse. 

Tinder er også mer utbredt blant unge, både som en måte å finne kjærligheten på, men også 

for andre mer kortvarige relasjoner, sammenlignet med de eldre generasjonene. Selv om 

Tinder også blant dem har blitt mer utbredt den senere tiden. Sammenlignet med tidligere er 

ung voksen-fasen en «ny» livsperiode i menneskers liv som kan anses som et resultat av blant 

annet utdanningssamfunnet, og at ungdomstiden ble delt opp i flere faser (Frønes & Brusdal, 

2005). Geografisk plassering har sannsynligvis en påvirkning på hvordan Tinder og romantisk 

kjærlighet oppleves. Selv om mest forskning på både kjærlighet og Tinder er gjort i urbane 

omgivelser, velger jeg å gjøre det samme ettersom at det er Oslo jeg befinner meg i og 

forskningsprosjekter må avgrenses for å gjøre fenomener målbare. Ideelt ville det vært 

interessant å foreta en sammenligning av Oslo og en mindre by/bygd ettersom at man kan anta 

det finnes geografiske forskjeller. Jeg må i tillegg presisere at mine informanter har frihet til å 

velge partner selv, i den forstand at det ikke er arrangerte partnervalg. Det finnes 

minoritetsgrupper som arrangerer ekteskap for unge voksne i Norge, men jeg har ingen 

informanter som tilhører til disse gruppene. 

 

Det ble fort tydelig at dette prosjektet engasjerte når jeg snakket med venner og 

bekjente, og hvor flere tilbød seg å være informanter. Det måtte derfor tas en vurdering på 

hvor «nære» informantene kunne være meg, og jeg kom frem til at jeg ikke ønsket å intervjue 

mine venner, men venner og bekjente i deres nettverk. Jeg kunne ha kjennskap til 

informantene, men hadde ikke nødvendigvis det. Jeg forsøkte å finne litt varierende 

informanter med ulik alder, sysselsettingsstatus, interesser og kjønn. Dette gjorde jeg ved å 

kontakte venner og bekjente fra ulike steder i mitt nettverk. Likevel er det et faktum at jeg er 

meg, og mine venner og deres venner vil derfor reflektere meg og min posisjon i samfunnet. 

At informanten og jeg har felles bekjente anser jeg som en fordel på grunn av en allerede 

etablert tillit før møtet. Det kan likevel være skummelt for noen å dele om eget kjærlighetsliv 

til en semi-fremmed, men noen ganger kan det også være enklere å dele med en fremmed. 

Som forsker har man en form for taushetsplikt som beskytter informantene for at informasjon 

kommer på avveie. Selv om mitt nettverk ga meg kontaktinformasjon om informantene, 

fortalte jeg ikke om det hadde blitt opprettet kontakt eller vært gjennomført intervju. Den 

kunnskapen fikk de kun dersom informantene selv valgte å fortelle om det. 
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«Navn» Kjønn og 
alder 

Sysselsettingsstatus Kjærlighetsintensjoner 

Hanna Kvinne, 25 Freelancer Finne kjærligheten, men 
ha det gøy på veien 

Ulrik Mann, 28 Student Finne kjærligheten 
Sofie Kvinne, 34 Sosiale medier Finne kjærligheten 
Gabriel Mann, 31 Kommuneansatt Finne kjærligheten 
Lene Kvinne, 21 Student Finne kjærligheten 
Johanne Kvinne, 27 Analytiker Finne kjærligheten 
Karl Mann, 21 Student Finne kjærligheten, men 

ingen hast. Åpen for sex 
på Tinder 

Adam Mann, 25 Barnehage-ansatt Finne kjærligheten, men 
ingen hast 

Agnes Kvinne, 27 Kundeservice Finne kjærligheten 
Johan Mann, 24 Personlig trener Finne kjærligheten på 

sikt. Tinder er for sex 
             Tabell 1. Oversikt over informanter. 

 

3.3. Intervjuguide  
Intervjuguiden utarbeidet jeg samtidig som jeg utforsket det teoretiske og empiriske feltet 

innenfor kjærlighet og Tinder. Underveis i lesningen av de ulike teoretiske perspektivene og 

tidligere forskning dukket det opp spørsmål jeg ønsket å få svar på. Etter hvert utgjorde det en 

intervjuguide. Dette gjorde jeg for å få en forhåpentligvis god kobling mellom teori og empiri 

i prosjektet, uten å være fullstendig deduktiv, altså teoritestende. 

Jeg startet intervjuene med å stille spørsmål om informantene kunne fortelle litt om 

seg selv, for å kartlegge dem samt er det en fin måte å komme i gang med intervjuet. Deretter 

spurte jeg om hvordan det stod til med kjærlighetslivet for å komme oss inn på temaet. På en 

måte kan det anses som et konfronterende spørsmål, men ettersom at temaet var godt 

kommunisert før intervjuet fant sted, var det noe informantene svarte fint på og uten problem. 

Jeg forsøkte å formulere spørsmål som åpnet opp for å reflektere høyt samt noen mer konkrete 

spørsmål for å forstå informantene. Dersom informantene virket nølende i den forstand at de 

syns det var vanskelig å formulere seg på riktig måte, forsikret jeg ofte til at det var 

fullstendig åpenhet for å reflektere høyt og at det ikke fantes noen «riktige eller gale svar». 

Det hjalp til å senke stemningen og ta bort noe av presset, og en mer ufiltrert samtale. 
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3.4. Intervjusituasjonen 

3.4.1. Digitale intervjuer 
Da jeg skulle i gang med intervjuprosessen var smittesituasjonen i forbindelse med Covid-19 

blitt forverret, og jeg anså meg derfor nødt til å gjennomføre intervjuene digitalt. 

Samfunnsansvaret var viktigere enn mitt prosjekt i denne sammenheng, hvor det viktigste var 

å holde avstand til hverandre. Ettersom at dette var andre såkalte lockdown har mange fått 

mye erfaring med digitale møter og samtaler. Jeg anser det som en fordel fremfor om 

intervjuene ble gjennomført digitalt før man ble vandt til den nye digitale hverdagen.  

Denne måten å gjennomføre intervju på gir stor grad av fleksibilitet både knyttet til tid 

og sted under datainnsamlingen (Lobe et al., 2020, s. 1). Likevel er det noen bekymringer 

knyttet til det digitaliserte intervjuet som plattformens sikkerhet, konfidensialitet (at ingen 

uvedkommende kan overhøre intervjuet), logistiske behov knyttet til utstyr og ikke minst 

internettilkobling (Lobe et al., 2020, s. 2). Disse bekymringene er likevel ikke store 

utfordringer ettersom de fleste har tilgang på god teknologi, internett, kan velge selv hvor de 

ønsker å gjennomføre intervjuet og videotjenester ofte har god sikkerhet. De fundamentale 

etiske problemstillingene ser derfor ut til å være relativt like som et fysisk gjennomført 

intervju (Lobe et al., 2020, s. 5). Jeg benyttet meg av Zoom1 som jeg selv har god erfaring 

med som også er en populær videokonferanseplattform som mange har kjennskap til. 

Videochat er et god alternativ til å møtes fysisk fordi man faktisk får sett og kommunisert 

med hverandre på tilnærmet lik måte som i virkeligheten. Selv om øyekontakt og «følelse» av 

hvordan vedkommende er faller litt bort, opplevde jeg likevel ikke digitale intervjuer som 

særlig begrensende, noe heller ikke informantene uttrykket misnøye i forbindelse med. 

Intervjuene varte mellom 56 minutter og 1 time og 23 minutter, og ble tatt opp med en 

kryptert diktafon. 

 

Under interaksjon på internett hvor intervjuer og informantene er fysisk distansert, 

mister forskeren noe av sin kontroll over interaksjonen (Lobe et al., 2020, s. 2). I tillegg til 

dette mister man i tillegg kontroll over hvor informantene velger å gjennomføre intervjuet 

som kan påvirke nettopp denne interaksjonen. 9 av 10 informanter gjennomførte intervjuet 

hjemme i et rolig miljø, som la grunnlag for fullt fokus på intervjuet. En informant 

 
1 Zoom er en videokonferanseplattform som har vært brukt mye til forskningsformål. Den tilbyr sanntids lyd og 
video i full bevegelse. Den kan både lastes ned, men også brukes web-basert.  
Lobe, B., Morgan, D. & Hoffman, K. A. (2020). Qualitative Data Collection in an Era of Social Distancing. 
International Journal of Qualitative Methods, 19(1-8). https://doi.org/10.1177/1609406920937875  
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gjennomførte intervjuet på sin utdanningsinstitusjon i et rom hvor det virket som om det var 

mange til stede. Dette førte til en del støy fra miljøet rundt som opplevdes som distraherende, 

og som kan ha hatt en innvirkning på intervjuets kvalitet. Sett bort fra dette intervjuet 

opplevde jeg de resterende intervjuene som lite problematiske med lite eller ingen tekniske 

problemer eller distraksjoner.  

Underveis i intervjuene var jeg opptatt av å gi bekreftende nikk fremfor et verbalt «ja» 

ettersom at det kan avbryte informantene på grunn av noe etterslep i lyden. Ettersom at man 

kan miste noe av det fulle kroppsspråket på video (Johnson et al., 2019, s. 3) var det jeg derfor 

opptatt av å vise informantene at min fulle oppmerksomhet var rettet mot dem. 

 

3.4.2. Kjønnsforskjeller og frontstagearbeid 
Jeg opplevde noen ulikheter i intervjusituasjonen med de to kjønnene. Med kvinnene 

opplevde jeg at vi fort ble «venninner» (med opprettholdelse av forskerrollen) og det ble en 

avslappet stemning. Dette bidro til et trygt miljø og som forhåpentligvis gjorde at de ville dele 

mer. Med mennene var det en litt annen stemning, men ikke i negativ forstand. Jeg opplevde 

de som åpne, ærlige og tillitsfulle. Likevel som ung kvinne å intervjue unge menn om 

kjærlighet og Tinderbruk skaper en annen stemning, selv om det i varierende grad var 

merkbart. Man kan stille seg spørsmålet om de hadde respondert annerledes om de ble 

intervjuet av en mann, som ellers er et spørsmål om reliabilitet. 

Noe av utfordringen med å snakke om/forske på kjærlighet er at dette er et tema som 

mange har snakket en del om med andre, og derfor har man tilegnet seg et vokabular og en 

måte å snakke om det på. Dette erfarte jeg da jeg skulle akademisere kjærligheten på papiret. I 

forbindelse med dette velger nok informantene hva de deler og på hvilken måte, at de derfor 

gjøre et slags frontstagearbeid (Goffman) når de skal snakke om slike intime temaer. Dette 

gjøres nok uavhengig av kjønn, men som forsker er det viktig å være bevisst og vurdere hvor 

bokstavelig man skal ta informantene og forsøke å forstå konteksten for utsagnet. Dette 

henger dessuten sammen med etiske vurderinger hvor man må vurdere hvor kritisk man kan 

være til informantenes utsagn. 

 

3.5. Forskerrollen 
Kjærligheten er et personlig og intimt tema som de fleste har kjennskap til på et dypere plan. I 

den forbindelse er jeg nødt til å være bevisst min rolle som forsker. Ifølge Tove Thagaard i 

Fornuft og følelser – kjærlighetens sosiologi (2005) har kjærlighetssosiologien utfordringer 
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når det kommer til relasjonen mellom det faglige og det personlige. Man jobber med 

problemstillinger som er nært egen erfaringsbakgrunn, som er viktig å være oppmerksom på. 

Kjærlighetens evne til å treffe oss dypt stiller krav til meg som forsker, sosiolog og intervjuer 

knyttet til fortrolighet. Det er av den grunn viktig for den som tar del i et slikt intervju har 

tillitt til meg som intervjuer. Jeg opplevde selv at jeg klarte å oppnå tillitt med mine 

informanter, og dannet et trygt rom for dem å reflektere høyt om kjærlighetens betydning for 

dem. Ettersom at jeg også er en ung voksen erfarte jeg at mine informanter opplevde store 

grad av forståelse hos meg som en av «deres egne». Jeg utforsker her noen som jeg deler 

livsverden med, og ikke en fremmed livsverden. På grunn av det deler jeg og informantene 

ansvar for å utforske et fenomen som vi kjenner til. Jeg kan derfor ikke legge alt ansvar over 

på informantene, men heller utforske fenomenene sammen. Også her blir det 

fenomenologiske viktig fordi det handler om å opplyse en felles livsverden. Som følge av jeg 

er en ung voksen og at har jeg en tilknytning til gruppen, kan det ha en påvirkning på 

prosjektet. Det kan føre til at jeg som forsker legger vekt på visse resultater og ignorerer 

andre, på bekostning av prosjektets nøytralitet (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 108). 

Informantene og jeg fikk en vennlig tone som jeg anser som positivt. Samtidig opprettholdt 

jeg en profesjonell avstand for at unødvendig vennligheten ikke skulle komme i veien for 

informantenes utsagn. For flere av informantene bidro dessuten intervjuet til refleksjoner over 

nye temaer innenfor kjærligheten som de uttrykket som en positiv opplevelse. 

 

3.6. Datareduksjon og analytisk fremgangsmåte 

3.6.1. Transkribering 
Ettersom at jeg benyttet meg av kvalitative dybdeintervjuer, ble datamaterialet transkribert 

etter lydopptak fra diktafon. Jeg benyttet med av transkriberingsprogrammet F4 transcript 

som gjorde transkriberingen mer oversiktlig. Jeg anonymiserte forløpende underveis i 

transkriberingen. Jeg var opptatt av å skrive slik det ble sagt som var nærme den muntlige 

formen, men på bokmål ettersom at det er det skriftspråket for denne oppgaven. Det ble noen 

ganger brukt engelske ord under intervjuene som jeg da transkriberte på engelsk for å holde 

det nærme informantens muntlige form. Selv om jeg var opptatt av informantenes muntlige 

form, så jeg meg nødt til å renskrive noen av sitatene som er brukt i analysen. Dette gjorde jeg 

for å frem poengene mer ryddig, uten at sitatets betydning forsvant. 
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3.6.2. Tematisk analyse, koding og abduksjon 
I løpet av intervjuprosessen og transkribering kom det tydelig frem hvilke temaer som var 

viktig, relevant og interessant å ta med videre inn i analysen. Ettersom at jeg da hadde ulike 

temaer jeg ønsket å utforske, benyttet meg av tematisk analyse. Dette er en fleksibel 

analysestrategi som gir rom for frihet for forskeren. Ifølge Johannessen et al. (2018, s. 279) er 

et tema «en gruppering av data med viktige fellestrekk», det er også slik jeg har sett på 

teamene eller kategoriene for å samle dataen. Overordnet er temaene romantisk kjærlighet og 

virtuelle møter (på Tinder) som er hovedtemaene som igjen har sine underordnede temaer. I 

tillegg er kjønnsforskjeller et gjennomgående tema hos begge hovedtemaene. For å 

systematisere dataene, eller kode dataene, tok jeg markeringstusjene i ulike farger fatt. Jeg 

endte derfor opp med hovedkategoriene: Tinder, romantisk kjærlighet og kjønnsforskjeller. 

Innenfor romantisk kjærlighet går jeg nærmere inn på hva romantisk kjærlighet er for 

informantene og partnervalg. I forbindelse med Tinder fokuserer jeg på blant annet 

Tinderbruk, intensjoner og kroppens betydning som underordnede temaer i analysen. 

Abduksjon er en posisjon mellom induksjon (teori utvikles fra data) og deduksjon 

(teori testes i datamaterialet) (Thagaard, 2009, s. 193-194), og det er her jeg befinner meg. En 

abduktiv tilnærming innebærer at man fokuserer på menneskers egne forståelser. Teori skapes 

fra hverdagsbegreper, man er derfor opptatt av å forstå og ikke kun gi en forklaring på et 

fenomen. Det er informantenes ståsted man ønsker å forklare (Blaikie & Priest, 2019, s. 99). 

Abduksjon belyser et dialektisk forhold mellom teori og data. Analyse av data er viktig for å 

utvikle idéer, og teori gir perspektiver til hvordan dataen kan forstås (Thagaard, 2009, s. 194). 

Dette forsøker jeg da å gjøre ved å benytte teori for å forstå empiriens innhold for å besvare 

forskningsspørsmålene. For eksempel i forbindelse med kroppens reaksjoner på Tinder, tester 

jeg Illouz’ (2007) påstand om at jakten på kjærligheten avkroppsliggjøres på Internett. Dette 

kan anses for å helle mot det deduktive, og er en delvis konstruksjon av hva jeg skal finne ut 

av. Det betyr at det er delvis teoretisk forankret, som abduktiviteten tillater. 

 

3.7. Etiske vurderinger 
Når man skal gjennomføre kvalitativt forskningsintervju er det en del etiske avveininger som 

må tas. Ifølge Kvale og Brinkmann (2018, s. 97) må man bære med seg etikken gjennom hele 

forskningsprosessen og ikke kun i selve intervjusituasjonen. Fra intervjusituasjonen til 

transkribering (vurdering av konfidensialitetshensyn), til analysering (hvor dypt og kritisk kan 
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man analysere?) og til rapportering (vurdering av konsekvenser den offentlige rapporten vil 

ha for informantene). 

 
«Forskeren vil at intervjuet skal være så dypt og inntrengende som mulig, noe som innebærer 

en fare for at intervjupersonen krenkes, men forskeren ønsker samtidig å være så respektfull 

mot intervjupersonen som mulig, med fare for å få et empirisk materiale som bare skraper på 

overflaten» (Jette Fog referert i Kvale & Brinkmann, 2018, s. 96). 

 

Dette sitatet demonstrerer godt hvordan de etiske avveiningene pendler mellom 

datamaterialets beste og informantens beste. Kjærlighet er et intimt tema, hvor alle har ulike 

grenser for hvor komfortabel man er med å dele av eget kjærlighetsliv. Jeg var derfor opptatt 

av å forstå informantenes grenser og ikke sette de i situasjoner som kan være ubehagelige med 

tanke på deres frontstagearbeid som de ønsker å kommunisere. Det innebar å gå inn på ulike 

temaer og tolke svarene som ble gitt. Det kan være ganske innlysende dersom noen syns noe 

er ubehagelig, og da vet man at man ikke skal gå dypere inn på temaet. Det kan man merke på 

kroppsspråk og svarene som blir gitt. Dersom de er korte eller gjentagende, er det tydelig at 

temaet ikke skal utforskers dypere der og da. I analysen vurderte jeg også dette nøye for å 

ikke tolke og oppfatte informantene feil, og ikke fremstille dem på måter som oppleves som 

ukorrekt. 

 

3.7.1. NSD og lagringshotell 
For å gjennomføre et forskningsprosjekt som skal behandle persondata, er man nødt til å søke 

og får godkjent prosjektet hos Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Mine data havner 

innenfor kategorien røde data, ettersom at jeg trenger opplysning om seksuell legning som er 

innenfor «særlige kategorier». Det eneste jeg hadde behov for var seksuell legning uten at det 

ble snakket noe mer om. Jeg søkte til NSD i august 2020, og etter rask behandlingstid fikk jeg 

prosjektet godkjent. Denne prosessen ga meg god innsikt i viktigheten av å behandle dataene 

forsvarlig og riktig. Av den grunn fikk jeg opprettet et lagringshotell med hjelp av UiO hvor 

jeg lagret alle intervjuopptak, transkripsjoner, informasjon om informantene og deres 

samtykkeerklæring. På den måten ble dataene godt ivaretatt og beskyttet. 
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3.7.2. Samtykkeerklæring 
Før intervjuet fant sted sendte jeg samtykkeerklæringsdokumentet til informantene via e-post. 

Dette gjorde jeg for at de skulle i ro og mak kunne lese dokumentet uten tidspress. I 

samtykkeerklæringsdokumentet informerte jeg om prosjektet samt en beskrivelse av 

informantene posisjon som er svært viktig at de selv er klar over. Jeg forsøkte å være kort og 

konsis samtidig som å gi tilstrekkelig informasjon, og gi for mye informasjon som kan 

oppleves som villedende (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 105). Jeg brukte NSD sin mal for 

samtykkeerklæring for å være helt sikker på at jeg fikk med meg riktige detaljer. 

På slutten av dokumentet var setningen: «Jeg, [navnet ditt], har mottatt og forstått 

informasjon om prosjektet «Jakten på̊ kjærligheten i det senmoderne Norge», og har fått 

anledning til å stille spørsmål». Denne setningen leste informantene høyt, inkludert eget navn, 

samtidig som jeg tok opp en egen lydfil for å dokumentere deres samtykke. Lydfilen ble 

oppbevart separert fra selve opptaket av intervjuet. 

 

3.7.3. Anonymisering 
Jeg anonymiserte informantenes navn, ga de nye navn, slik at de ikke kan gjenkjennes i 

prosjektet. Dette gjorde jeg fremfor å benytte meg av kjønn og alder i selve teksten ettersom 

at det er enklere å følge dersom man har et navn å knytte informasjonen til. Jeg benyttet andre 

navn for å beskytte informantenes privatliv og opprettholde konfidensialitet (Kvale & 

Brinkmann, 2018, s. 106). De har heller ingen særlige posisjoner i samfunnet som krever at 

deres faktiske navn må brukes. I forbindelse med transkriberingen, anonymiserte jeg 

forløpende i slik at deres navn aldri ble skrevet ned og derfor heller ikke er en del av det 

nedskrevne datamaterialet. 

 

3.8. Studiens styrker og svakheter 
Alle forskningsprosjekter har sine begrensninger enten i form av omstendigheter, tid eller ved 

metodevalg. I forbindelse med dette prosjektet har en særlig begrensning vært den 

verdensomspennende pandemien, Covid-19. I likhet med alt mulig annet har også dette 

prosjektet blitt påvirket av pandemien helt fra planleggingsfasen startet til avslutningen av 

prosjektet. Pandemien har skapt lite rom for forutsigbarhet og mulighet for planlegging på 

grunn sin uforutsigbare natur. Dette har ført til at tidsaspektet har blitt strukket ut, og har 

sinkets prosjektets hastighet. Som allerede poengtert er intervjuene gjort digitalt som er et 

resultat av pandemiens begrensninger når de helst skulle ha vært gjennomført fysisk. 
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 Dette er en liten studie med kun ti personer i utvalg, og kan derfor ikke overføres til 

hele befolkningen. Studiens tyngde ville være bedre dersom utvalget var større og mer 

omfattende. Dessuten har tid vært en begrensning som også har påvirket studiens tyngde. 

Likevel har all forskning sine begrensninger og særlig knyttet til tid og midler, og man må 

gjøre det man kan best mulig. Selv om dette er tilfellet, har likevel denne studien bidratt å 

belyse ulike falsetter både ved romantisk kjærlighet og Tinderbruk blant unge voksne i Norge 

i dag. Likevel dersom studien hadde vært mer omfattende kunne flere falsetter ha blitt belyst. 

 

3.9. Reliabilitet, validitet og mulighet for generalisering 
Når man benytter seg av kvalitative intervjuer, vil det alltid kunne stilles spørsmål ved 

forskerens objektivitet (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 272). Det kommer av en rollekonflikt 

mellom å være forsker og privatperson. Absolutt objektivitet fra forskerens side er heller ikke 

ønskelig ettersom at det vil sette en stopper for samtalens dybde og nyanser mellom forsker 

og intervjuperson. Det kvalitative intervjuet kan derfor ikke forstås eller vurderes basert på 

«strenge» positivistiske premisser, men når det er sagt kan man heller ikke overse de 

vitenskapelige premisser som validitet, reliabilitet og generalisering. 

 

3.9.1. Reliabilitet 
Ifølge Kvale og Brinkmann (2018) handler reliabilitet om forskningsresultatets troverdighet 

og komposisjon, og behandles ofte i relasjon til spørsmål om resultatene kan reproduseres på 

andre tidspunkter av andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 276). Slik fullstendig 

reproduksjon er naturligvis umulig i kvalitative sammenhenger, men jeg har forsøkt å styrke 

prosjektets reliabilitet ved å redegjøre og presisere de ulike trinnene i forskningsprosessen. 

Ved å redegjøre for innhenting av data, og hvilke argumenter og konklusjoner bygger på, 

muliggjør jeg for leseren å kunne se det i andre sammenhenger. Hvorvidt intervjupersonen 

ville ha endret sitt svar i intervju med en annen forsker handler også om reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann, 2018, s. 276). Dette har jeg allerede problematisert i forbindelse med å intervjue 

det mannlige kjønn som kvinne, men som eneste intervjuer har jeg ikke mulighet for å teste 

dette. Likevel forsøkte jeg som intervjuer å behandle alle informantene likt, samt forsøkt å 

redegjøre for min rolle i intervjusituasjonen. Reliabilitet knyttet til intervjueren i 

intervjusituasjonen handler om hvordan spørsmålene stilles og da særlig om man stiller 

ledende spørsmål. Dersom man gjør det «skaper» man en respons fra informantene, som 

derfor kan bli problematisk. Det kan også handle om hvordan forskeren kategoriserer svar 
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(Kvale & Brinkmann, 2018, s. 276). Jeg forsøkte å stille relativt like spørsmål knyttet til 

temaene (dog noe tilpasset etter hvert som samtalen artet seg). Dette ga meg også indikasjoner 

på når informantene ga ulike responser til de samme temaene. Likevel i noen tilfeller delte jeg 

noe mer av meg selv dersom informanten spurte om min opplevelse med noe eller hadde et 

spørsmål. Dette var ikke noe jeg la opp til selv ettersom at jeg i utgangspunktet var interessert 

i deres opplevelser uavhengige av meg, selv om jeg ga uttrykk for å være åpen for å svare på 

spørsmål eller dele noe. 

 

3.9.2. Validitet 
Validitet handler overordnet sett om hvorvidt en metode passer til å undersøke det den er 

ment til å undersøke (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 276). Blant annet på grunn av min 

fenomenologiske og abduktive tilnærming anser jeg det som lukrativt å benytte seg av 

intervju som metode for datainnsamling. Ettersom at jeg ønsket å gå i dybden samt skape en 

bredere forståelse av unge voksnens Tindebruk og forståelse av kjærlighet, var dybdeintervju 

en god måte å få tak i denne dataen på. I lys av det mener jeg at denne metoden passer godt til 

dette prosjektets formål som å dykke ned i informantenes livsverden.  

Validering skal gjennomsyre hele forskningsprosessen og anses ikke som en egen 

undersøkelsesfase (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 277). Derfor er det noe man må ta med seg 

hele veien. Dette har jeg forsøkt å gjøre rede for i forbindelse med de ulike stegene i 

prosessen for å styrke prosjektets validitet i forbindelse med metodevalg, utvalg, 

intervjusituasjon, datareduksjon og analyse. I forbindelse med intervjusituasjonene var jeg 

påpasselig med å komme gjennom alle temaene, stille oppfølgingsspørsmål og stille 

oppklarende spørsmål for å ha en «på stedet»-kontroll (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 278). 

I analysen forsøkte jeg å være djevelens advokat ovenfor egne funn (Kvale & Brinkmann, 

2018, s. 279), for å vise alternative tolkninger og begrunne egne tolkninger for å unngå 

feilfortolkninger og skjev tolkning. Argumentene mine forsøkte jeg å underbygge godt med 

hjelp av teoretiske perspektiver og tidligere forskning på feltet. 

 

3.9.3. Generalisering og overførbarhet 
Generalisering handler om hvorvidt resultatene fra forskningen kan overføres til andre 

situasjoner, intervjupersoner og kontekster (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 289). Det finnes 

ulike former for generalisering, og den formen for generalisering jeg benytter meg av heter 

naturalistisk generalisering. Den baserer seg på personlige erfaringer, hvor uoppdaget 
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kunnskap blir konkret og eksplisitt kunnskap om hvordan ting er. Den skaper forventninger 

fremfor formelle forutsigbarheter (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 290). Samtidig som at 

informantenes personlige erfaringer er grunnlaget for prosjektet, forsøker jeg å tilføre flere 

dimensjoner. Blant annet ved å tilføre en teoretisk og sosiologisk dimensjon for å sikre et 

overblikk over sammenhenger, mønstre og ulikheter som kan gjenkjennes. 

På tross av utvalgets begrensninger til å være unge heterofile voksne i Oslo, kan det 

likevel være grunnlag for generalisering. Selv om formell generalisering ikke kan gjøres her, 

betyr det ikke at den kollektive prosessen av kunnskap ikke kan overføres til et gitt felt eller 

samfunn. Velger man «typiske» informanter, vil man få «typiske», generelle, resultater. Dette 

er selve idéen bak et casestudie. Et deskriptivt, fenomenologisk casestudie uten forsøk på 

formell generalisering, kan dessuten likevel være av verdi i prosessen og kan gjerne vise hva 

som kan være nyttig å undersøke videre (Flyvbjerg, 2006, s. 227). Uavhengig av 

informantenes smaksmarkører og kulturelle tegn, er det hvordan dette ytres og hvordan 

prosessen foregår som er av interesse i den større sammenheng. Den enkeltes preferanse har 

liten overføringsverdi, men dersom man imidlertid setter søkelys på de grunnleggende 

mekanismene for vurdering, hvor Tinder er felles kontekst, vil sammenhenger, mønstre og 

ulikheter tre frem. Det er nettopp dette som kan overføres til andre grupper, derfor kan det si 

noe om en tendens innenfor fenomenet. Innsikter tilføres til den relevante forskningen på 

Tinder og romantisk kjærlighet, samtidig bidras det til den større sammenhengen i forbindelse 

med teknologi og menneskelige relasjoner. 
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4. Mellom romantisk og rasjonell kjærlighet 
 

I dette kapittelet belyser jeg informantenes tanker og forståelser av romantisk kjærlighet i 

dagens moderne Norge, og jeg forsøker å besvare problemstillingen: Hva innebærer 

romantisk kjærlighet for unge voksne i det moderne Norge? På hvilke måter kommer 

kjønnsforskjeller til syne i oppfatninger av romantisk kjærlighet (og erfaringer om Tinder?) I 

tillegg til dette har jeg også et ønske om å utforske dette spørsmålet: Hvordan påvirkes 

partnervalg av forståelsen av romantisk kjærlighet? 

Jeg kartlegger derfor hva dette innebærer ved å se på hva informantene fokuserer på 

når de reflekterer rundt betydningen av romantisk kjærlighet. Jeg belyser i tillegg 

kjønnsforskjeller mer konkret ved at jeg ser på hvordan kjønnene beskriver denne typen 

kjærligheten. I forbindelse med dette ser jeg også på tankene opphav for å forstå hvor 

informantene påvirkes fra. Deretter ser jeg nærmere på idéen om «den rette» som viser seg å 

ha endret seg med tiden. Til slutt belyser jeg partnervalgets tvetydighet hvor pendelen går 

mellom det emosjonelle og rasjonelle når informantene beskriver partnervalg, og hva som er 

viktig i en fremtidig romantisk relasjon. Dette kapittelet viser hvilke tanker som ligger bak 

informantenes Tinderbruk og motivasjoner, og hvordan de foretar partnervalg ikke kun på 

Tinder, men også mer knyttet til den romantiske kjærligheten. 

 

4.1. Kjønn og romantisk kjærlighet 
I datamaterialet fremkommer det få kjønnsforskjeller knyttet til romantisk kjærlighet, men 

likevel er det et nyansert bilde. Kort oppsummert legger de kvinnelige informantene mer vekt 

på mellommenneskelige egenskaper som blant annet forståelse for hverandre, omtanke, vise 

kjærlighet og tillitt. Mennene legger også noe vekt på slike mellommenneskelige egenskaper, 

men bringer også frem det seksuelle.  

 

4.1.1.  «Hverdagsromantikk» vs. den kommersielle romantiske 

kjærligheten 
Tre av de kvinnelige informantene, Lene, Sofie og Johanne, legger vekt på blant annet 

hverdagen når de forteller om hva de anser romantisk kjærlighet som. De har alle tre til felles 

at de ønsker å finne kjærligheten (på Tinder). Sofie beskriver romantisk kjærlighet som 

«hverdagsromantikk»: 
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For meg så handler romantikk mest om liksom det å være oppmerksom og lytte til hverandre 

og alle sånne småting i hverdagen. At man trenger ikke nødvendigvis å kjøre på for fullt på 

Valentine's Day og på bursdager og jul. Man fordeler det heller litt utover året. Man er 

oppmerksom på hverandre, gi hverandre den nærheten og den bekreftelsen man trenger. Ikke 

nødvendigvis ved gaver, men bare huske på å sette pris på hverandre i hverdagen også. Det er 

hverdagsromantikk tror jeg kanskje er det viktigste. 

 

For Sofie handler ikke romantisk kjærlighet om de store gestene som omfavner de materielle 

og kulturelt betingede symbolene som ofte knyttes til Valentinsdagen som for eksempel røde 

roser, diamanter og flotte middager. Nettopp den mer kommersielle delen av den romantiske 

kjærligheten. Illouz (1997) hevder at romantisk kjærlighet kommersialiseres og preges av 

klisjé fremfor å preges av det private og inderlige som det i utgangspunktet er ment til å være. 

Det kan se ut til at Illouz anser romantisk kjærlighet mer som følelser enn Giddens (1992a), 

som anser romantisk kjærlighet som sosialt konstruert. Han utvikler derfor sitt konsept om 

samflytende kjærlighet, en ny type romantisk kjærlighet som han mener passer bedre inn i 

samtiden enn den tradisjonelle romantiske kjærligheten. 

Ifølge Illouz skaper denne kommersialiseringen en tvetydighet. Man veksler mellom 

egne kritiske vurderinger, og å hengi seg til emosjonene som situasjonene byr på og man 

følger et kulturelt skript som allerede er etablert. Lene, Sofie og Johanne heller mer mot egne 

kritiske vurderinger fremfor å gi seg hen til de kulturelle skriptene ettersom at de mener 

kjærligheten skal fungere godt i hverdagen. Sammenlignet med den romantiske kjærligheten 

som fremstilles i filmer, tv-serier og i litteraturen, altså den kommersielle fremstillingen, er de 

kvinnelige informantenes syn på romantisk kjærlighet mer nøktern og muligens mer realistisk. 

 

Deres fokus er mer rettet mot det mellommenneskelige som går på det å oppleve 

trygghet, åpenhet, aksept, å være oppmerksom på hverandre og vise at man er glad i 

hverandre. Dette ligner mer på hva Illouz tenker at romantisk kjærlighet innebærer med sin 

inderlighet. Et ønske om romantiske gester er likevel ikke fraværende, men ser ut til at det er 

noe de kan klare seg uten. Sofie bruker ordene ikke nødvendigvis når hun snakker om gaver 

som middel for å gi bekreftelse. Dette gir utsagnet et slags tvetydighet hvor det ikke er 

nødvendig, men kan tyde på at det ville vært en hyggelig gest for henne selv om hun ikke 

anser gaver som essensielt for den romantiske kjærligheten. Muligens mer som en bonus. Hun 

gjør derfor et forsøk på å ta avstand fra den kommersielle kjærligheten, men lykkes ikke helt. 
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Hun forteller et annet sted i intervjuet at det hun egentlig ønsker seg er den typen romantisk 

kjærlighet som presenteres på film og tv, men at den mer realistiske delen av henne forstår at 

det er ikke slik det fungerer. Hun som yngre hadde forhåpninger at det var slik det ville være, 

men at hun har forstått med alderen at det hun har blitt vist på filmer og tv har gitt henne en 

«litt feil oppfatning av hva romantikk og kjærlighet er». Hun befinner seg derfor et sted 

mellom det inderlige og det kommersielle, som viser at det er ikke så enkelt å velge én retning 

for hva kjærligheten skal innebære. 

Det vitner om et ønske om det romantiske, den kommersielle delen for Sofie og den 

hverdagslige for Lene og Johanne, men at det rasjonelle likevel styrer hva de tror er realistisk. 

De er derfor noe preget av den romantiske kjærlighetens kommersielle side, men vel vitende 

om dens urealistiske fremtoning. Likevel tar de avstand fra en mer ekstrem kjærlighet som 

uttrykkes kommersielt. Å kunne uttrykke sin kjærlighet viser en form for emosjonell 

kompetanse, i likhet med mellommenneskelige egenskaper knyttet til å skape trygghet og 

åpenhet i en romantisk relasjon. Dersom man likevel uttrykker en allerede etablert kjærlighet, 

kommersiell kjærlighet, kan det anses at man følger det kulturelle skriptet som passer den 

gitte situasjonen. I lys av de tre kvinnelige informantenes tanker om den romantiske 

kjærligheten tyder det på at deres fokus heller mot den emosjonelle kompetanse fremfor det 

kulturelle skriptet på grunn av et fokus på hverdagsromantikk og de mellommenneskelige 

faktorene. Et fokus på disse faktorene er fremdeles romantisk eller romantisert fordi det 

handler om individualitet, når kjærligheten i utgangspunktet er sosialt konstruert og av den 

grunn endrer seg med historien. Kjærligheten er ikke overhistorisk eller tidløst, men er 

dynamisk og stadig i endring. 

 

4.1.2.  «Det er på en måte litt som kunst eller porno, jeg vet når jeg ser det» 
Gabriel ønsket umiddelbart å Google en definisjon (noe han ikke gjorde) på hva romantisk 

kjærlighet er fordi han syns det var vanskelig å svare på. Han kom etter hvert frem til at 

romantisk kjærlighet for han handler om «trygghetsfølelse med et spesifikt menneske som 

man føler man kan åpne seg fullstendig til». I tillegg påstår han at: «Det er på en måte litt som 

kunst eller porno, jeg vet når jeg ser det», med andre ord forstår man det der og da at det er 

romantisk kjærlighet. I likhet med Gabriel var Ulrik opptatt av en definisjon på romantisk 

kjærlighet, men fra eget hode: «en ren definisjon så er det to mennesker som har en 

tiltrekning, seksuell tiltrekning, av hverandre. Hvert fall i bunn og grunn. Og har et dypere 

forhold seg imellom enn hva man har med andre mennesker da». Han trekker her frem det 
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seksuelle, at det er en seksuell tiltrekning mellom to personer. Han er for øvrig den eneste 

som trekker frem det seksuelle i sin beskrivelse av romantisk kjærlighet. Agnes snakker også 

om en fysisk tiltrekning, men handler ikke nødvendigvis om det seksuelle. Det tyder derfor på 

at seksuell tiltrekning ikke er det første informantene tenker på når det er snakk om romantisk 

kjærlighet, men heller er mer fokusert på det relasjonelle fremfor det seksuelle. Likevel er nok 

det seksuelle viktig for mange, men ikke nødvendigvis men en umiddelbar tilknytning til den 

romantiske kjærligheten. Seksualitet kan være adskilt fra det romantiske for informantene, 

slik Giddens (1992b) hevder at seksualitet har blitt adskilt fra reproduksjonsformålet.  

Selv om Ulrik har et ønske om å gå praktisk til verks, er likevel beskrivelsen hans 

preget av inderlighet (Illouz). Han påpeker at romantisk kjærlighet innebærer at man har et 

dypere forhold som jeg antar handler om å være emosjonelt dype med hverandre, altså åpne 

med hverandre om hva man føler. For han ser det ut til å være en unik relasjon, som det i og 

for seg er for de fleste. Denne beskrivelsen er følelsesbasert og ikke kun fokusert på en 

praktisk definisjon. Likevel er ikke deres ønske om å finne en definisjon overraskende noe 

fordi menn har et rykte på seg for å være praktisk anlagt (Gray, 1992). Deres beskrivelser er 

likevel fokusert på emosjoner og mellommenneskelige faktorer som hos kvinnene. 

Adam beskriver romantisk kjærlighet som: «Det er den type kjærlighet som er litt 

vanskelig å sette ord på også. Det føles riktig. Det er vanskelig å sette strek på hvorfor akkurat 

det er romantisk kjærlighet, men det er bare en følelse begge har og det er den de aller fleste 

ser etter da». Han trekker frem følelser, og at det bare føles riktig for begge to. Det er likevel 

ikke konkret hva han legger i dette, samtidig som det er forståelig hva han mener med at det 

føles riktig og at det er en gjensidig opplevelse. Johan beskriver romantisk kjærlighet hvor det 

er «to bestevenner da som bare digger å være i hverandres selskap og som er glad i hverandre 

på tross av, kanskje viktigste av alt da, på tross av de negative man har ved personligheten 

sin». Han legger også vekt på følelser at man er glad i hverandre og at man har aksept for 

hverandres «feil». Her vil jeg påstå at det er to forståelser av romantisk kjærlighet som ikke er 

praktisk anlagt, men har et større fokus på det følelsesmessige. Selv om både Ulrik og Gabriel 

begge går praktisk til verks for å finne en definisjon på romantisk kjærlighet, så trekker de 

som sagt i tillegg frem følelsesmessige beskrivelser. Dette viser derfor at mennene også er 

mer følelsesorienterte enn først antatt. 
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4.1.3. Likestilt romantisk kjærlighet? 
Informantenes beskrivelser er relativt positive og preget av romantisering av den romantiske 

kjærligheten. Johan er den eneste av informantene som trekker frem de mer utfordrende 

sidene ved den romantiske kjærligheten. Han ser for seg at det kan være en del arbeid selv om 

det også er fint. Han tror dette bunner i forventinger, og at forventningene til en kjæreste er 

annerledes enn med venner fordi en kjæresterelasjon er unik, men man har flere 

vennerelasjoner. På den måten bringer han et mer rasjonelt syn på romantisk kjærlighet 

sammenlignet med de andre informantene som i større gard har et mer romantiserte syn. Det 

kan tyde på at deres forklaringer er mer emosjonelt styrt enn rasjonelle ettersom at deres fokus 

er på de positive mellommenneskelige faktorene. 

I tillegg til at om de fleste informantene har optimistiske og romantiserte beskrivelser, 

har de også en likestilt måte å snakke om kjærligheten nå. De bruker beskrivelser som «to 

mennesker», «hverandre» og «for begge to». Måten de ordlegger seg på kan tyde på at de 

anser romantisk kjærlighet som likestilt i den romantiske relasjonen. Denne måten å beskrive 

på gjelder for alle informantene, altså for begge kjønn, som indikerer at både mennene og 

kvinnene ser på romantisk kjærlighet som likestilt. Samtidig kan det være en måte å distansere 

seg selv på ved å snakke om to hypotetiske mennesker. Likevel kunne de vært mer konkrete i 

uttalelsene sine som for eksempel «for kvinnen ...» og «for mannen ...». Jeg velger derfor å 

tolke det i beste mening og anse som at de har et likestilt syn på romantisk kjærlighet. 

Giddens (1992b) derimot legger vekt på at romantisk kjærlighet rent historisk er i 

ubalanse når det kommer til kjønn. For borgerskapet oppstod det samtidig et arbeidsfelt borte 

fra hjemmet slik at barn ble kvinnens jobb alene. Ifølge Giddens har fremveksten av 

moderskapet og at hjemmet ble styrt av mor, førte til at kvinners rolle fikk en enda tydeligere 

rolle som forsterket to-kjønnsmodellen. Kjønnsstereotypene ble slik at kvinner ble knyttet til 

følelser og intimitet, mens menn ble knyttet til fornuft og arbeid. Kvinner ble derfor ansett å 

være annerledes enn menn, av menn. Romantisk kjærlighet ble ansett som mer feminint og 

mannen opererte mer med den lidenskapelige kjærligheten mer basert på det seksuelle (s. 42-

43).  Det kan derfor tyde på at den romantiske kjærligheten som mine informanter beskriver i 

dag ikke korresponderer med den tradisjonelle romantiske kjærligheten som Giddens 

beskriver. Kjærligheten de beskriver kan heller anses å ligne mer på det Giddens kaller for 

samflytende kjærlighet. Den typen kjærlighet som forutsetter emosjonelt likeverd og handler 

om å gi og ta. En mer aktiv, aktuell og betinget kjærlighet hvor intimitet og kjærlighet 

utvikles gradvis etter hvor sårbare partene ønsker å være i relasjonen (Giddens, 1992b, s. 61). 
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Informantenes syn kan anses å være mer en mer romantisert versjon av Giddens samflytende 

kjærlighet, men det ligner mye. Giddens hevder også at denne typen kjærlighet ikke kan 

forenes med den romantisk kjærlighetens idéer som «den rette» og «for evig og alltid» 

(Giddens, 1992b, s. 61-62). Dette er noe vi skal komme tilbake til senere i analysen. 

Informantene beskriver romantisk kjærlighet som en ønskelig relasjon for dem som 

preges av deres egne tanker og behov. Ettersom at deres forståelse av romantisk kjærlighet 

ligner på Giddens’ samflytende kjærlighet, er det nærliggende å anse deres ønskelige relasjon 

som Giddens’ rene forhold. Dette fordi den samflytende kjærligheten hører sammen med 

denne relasjonen. Dette forholdet dannes i og for seg selv, og som vedvares dersom begge 

parter tilfører nok tilfredsstillelse til hverandre (Giddens, 1992b, s. 58), ergo en likestilt 

relasjon med likestilt kjærlighet som informantene beskriver. Derfor forankres det rene 

forhold i individenes valg om romantiske relasjoner, og det skal, ifølge Giddens, ikke 

påvirkes av eksterne krefter, men så enkelt er det nok ikke. Ettersom at deres tanker om 

kjærlighet har blitt utviklet med påvirkning fra ulike steder vil også deres syn og opplevelse 

av romantiske relasjoner bli det samme på grunn av tett sammenkobling. 

 

4.1.4. Tankenes opphav 
Noen av informantene har betegnet opphavet til tankene om romantisk kjærlighet som en 

«suppe», og som vi har sett eksempler på her er det nettopp den sammensetning av særlig tre 

komponenter som utgjør hvilke tanker informantene har om romantisk kjærlighet. 

Flere av informantene snakker om kulturell eksponering som en kilde til forståelse av 

romantisk kjærlighet. Gabriel uttrykker det på en måte som flere av informantene deler 

samme tanker: «man får jo liksom vist alt mulig slags type romantisk kjærlighet gjennom film 

og tv og bøker. Man blir bombardert med forskjellige kulturelle uttrykk av hvordan det liksom 

skal fungere». Man blir presentert for det Illouz (1997) kaller for kulturelle skript som skal 

vise en hvordan man «skal» handle i en gitt romantisk situasjon, men som tar del i denne 

tvetydigheten sammen med egne kritiske tanker. I utgangspunktet var det romanen som viste 

individer hvordan de skulle handle i forbindelse med romantisk kjærlighet fordi denne typen 

kjærlighet vokste som sagt frem samtidig med romanen (Giddens, 1992b, s. 39-40). I lys av 

dette har mennesker «alltid» blitt vist hvordan de skal handle i forbindelse med denne type 

kjærlighet. Livet er som regel mer komplekst enn en kjærlighetsroman, selv om våre 

idealforestillinger hovedsakelig kommer fra et sted, nettopp kjærlighetsromanen. 
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Romanen kan nok i stor grad anses som en hovedkilde til våre oppfatninger om 

romantisk kjærlighet, og deretter kan den blitt tolket gjennom flere kanaler. En annen viktig 

kilde som informantene har som «inspirasjon» er deres egne observasjoner av særlig foreldres 

kjærlighetsforhold. Her tar de enten avstand eller idealiserer foreldrenes relasjon. Flere 

trekker frem venner som en viktig kilde til forståelsen av romantisk kjærlighet, som da gjerne 

har blitt dannet i samtale og ved observasjoner. Egne erfaringer er også noe som trekkes frem 

som en kilde. «Nå i senere alder så er det sikkert litt erfaring med å ha hatt kjæreste tidligere 

for eksempel. Og har kjent på de følelsene før og kjent på å ikke ha det følelsene», her trekker 

Adam frem skillet mellom å ha og ikke ha de riktige følelsene. Det aspektet med at når man 

blir eldre har man gjerne (ikke nødvendigvis) hatt flere romantisk erfaringer og hatt 

muligheten til å kjenne på følelsene og å prøve seg fram sammen med andre. Dette kan derfor 

sammen danne forståelsen av romantisk kjærlighet. 

 

4.2. «Den rette» - de romantiske idéene settes på prøve 
Idéen om «den rette» og «for evig og alltid» henger tett sammen med idéen om romantisk 

kjærlighet. Om man helt rigid skal holde seg til disse idéene må man finne den rette for å 

oppleve romantisk kjærlighet, men så enkelt er det ikke. Den romantiske kjærligheten som 

mine informanter beskriver, kan man oppleve med flere personer som er rett for en selv på 

ulike tidspunkt i livet. Idéene henger fremdeles sammen i dag, men de har blitt revurdert. Ut 

ifra mine informanter kan man si at begrepet om «den rette» har blitt mer utvidet enn hva man 

tradisjonelt tenker at det innebærer samtidig som at idéen fremdeles er til stede i 

informantenes liv i en annen form. 

En viktig fellesnevner for informantene er at de tenker at det finnes mange som kan 

være den rette for en, altså det er ingen «den eneste ene». Lene og Karl derimot, som begge er 

21 år, tenker begge at det er én rett person for en der ute. Karl trekker frem foreldrene sine 

som eksempel på at de har funnet den rette. Han trekker også frem tanten sin som fant 

kjærligheten i en alder av 60 år, som han bruker for å demonstrere et eksempel på å finne den 

rette kan komme sent i livet. Lene mener hun muligens har en gammeldags tankemåte om 

dette, men at hun tenker at «ting faller på plass. [...] hvis det er ment, så blir det uansett om 

det blir nå eller senere». Deres tanker kan derfor anses å helle mer mot den tradisjonelle 

forståelsen av «den rette» sammenlignet med de andre informantene. 

Selv om alle informantene, sett bort fra Lene og Karl, mener det finnes mange «den 

rette» der ute, legger flere vekt på at én person kan likevel oppleves som den rette slik at 
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opplevelsen er den samme, selv om det praktisk talt er flere der ute. Ulrik og Gabriel 

beskriver «den rette» som en person man er mer eller mindre kompatibel med, men at man 

ikke er konkret «laget» for hverandre. 

Som tidligere nevnt hevder Illouz at Internett er med på å rasjonalisere partnervalg, og 

hun mener man skal ikke trenge verken kognitiv eller empirisk kunnskap om en person, som 

hun mener internett tilbyr, for å vite om han eller hun er den rette for en (Illouz, 2007, s. 90). 

Det er heller noe man skal bare vite uten hjelp fra andre faktorer. Johanne påpeker at «man 

skal klare å finne en som man føler at er den eneste, [men] det finnes flere tror jeg likevel.». 

Her bruker hun, i likhet med flere informanter, verbet å føle for å vite om noen er den rette. 

Det kan tyde på at det er nettopp slik Illouz legger det frem at det er noe man bare vet ved 

hjelp av egne følelser, og derfor ikke ved bruk av kognitiv eller empirisk kunnskap som 

representere rasjonaliteten. Veien til å treffe den rette i dag er annerledes ved bruk av 

Internett, men at følelsen ikke er ulike slik den tradisjonelt forstås. Samtidig er det andre 

kriterier i dag enn tidligere til en potensiell «den rette». 

 

4.2.1. Tidsaspekt 
Selv om idéen om «den rette» er ganske lik hos informantene, er det likevel noen ulikheter når 

det kommer til tidsaspektet som egentlig er ganske vesentlig. Sofie mener det finnes en rett 

her og nå, men ikke én for alltid. Dette er også en tanke Johan deler hvor han først som yngre 

trodde på det å finne den ene rette, men opplevd med årene at det ikke er reelt og derfor tror 

han at «du kan møte på den rette basert på den situasjonen du er i da, og den personen du er», 

det innebærer at det er en rett for en selv her og nå. Gabriel derimot påpeker at han «tror det er 

mange man kan ta av, men så er man heldig å bare møter en eller to av dem og finner ut at det 

er personen som jeg har lyst til å dele resten av livet med». Gabriels idé om den rette er noe 

mer tradisjonell enn Sofie og Johans idé ettersom at Gabriel ønsker å finne en av de rette til å 

dele resten av livet med. Adam trekker frem tilfeldigheter som en faktor i å møte den rette, og 

det kan skje når som helst. 

 

4.2.2. En ny versjon av den romantiske idéen 
Idéen om «den rette» lever fremdeles videre, men i ny drakt. Det er nå flere personer, ifølge 

informantene, som kan anses å være «den rette». Denne forståelsen av «den rette» kan anses å 

henge sammen med moderniteten og dens kjennetegn ved kjærligheten som overflod av 

potensielle partnere som fører til mange valgmuligheter. Det kan derfor tyde på at idéen om 
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«den rette» har utviklet seg i takt med moderniteten som kjennetegnes av mer kvantitet og 

bedre tilgang på potensielle partnere som skaper flere muligheter for at noen kan være «den 

rette». Denne nye idéen passer også bedre sammen med Giddens (1992a) frie relasjon hvor 

man har muligheten til å bryte relasjonen dersom det kommer noe mer eller noe enda mer rett 

forbi. En slik forståelse vil sette sitt preg på oppfatningen av kjærligheten i dag. Derfor kan 

denne forståelsen av «den rette» anses å passe inn i sin samtid og hvordan kjærlighet 

praktiserer i dagens samfunn. Ifølge Beck og Beck-Gernsheim (1995) har man i dag har 

muligheten til å bestemme selv hva kjærlighet skal innebære ettersom at kjærligheten har fått 

et annet fokus og en annen mening med årene på grunn av blant annet individualisering. I 

tillegg til det refleksive samfunnet (Giddens, 1992b) og flytende modernitet (Bauman, 2000) 

vi lever i, kan alt reforhandles og diskuteres som fører til nye forståelser av gamle idéer. I lys 

av det ser det ut til at det er det som har hendt med idéen om «den rette». Den har fått en 

utvidet betydning, men likevel bunner i det tradisjonelle. Det er fremdeles en romantisert idé, 

men som heller passer inn i sin samtid og bærer mer preg av realisme. Samtidig kan det også 

anses å være en kamuflasje på modernitetens preg på kjærlighetsvalg. I mangel på andre ord, 

bruker man fremdeles allment kjente begrepet, og derfor utvikles ikke begrepet selv om 

betydningen har endret seg. 

 

4.3. Partnervalg – rasjonelt eller emosjonelt styrt? 
Ifølge Thagaard (2005) går man ofte utfra kulturelle holdninger når man skal foreta viktige 

valg i livet, valget skal vurderes med autentisitet og refleksivitet. Hvor autentisiteten 

innebærer at det skal oppleves som riktig for oss, og det refleksive handler om at man 

kontinuerlig må vurdere utfallet av beslutningen som foretas (s. 89). Autentisiteten og 

refleksiviteten kan antas å være en del av prosessen å velge en potensiell partner. Partneren 

skal oppleves å være riktig for oss og vil den partnere man tenker er riktig for oss kunne delta 

i det livet vi ønsker å leve? 

Illouz (2007) hevder som sagt at teknologi bidrar til en rasjonalisering av kjærlighet og 

partnervalg i dagens samfunn. I den forbindelse har hun gjort et forsøk på hvordan 

rasjonalisering i forbindelse med kjærlighet i det førmoderne samfunn fungerte. Hun kom 

frem til at de vurderte rykte, utdanning og økonomi til den potensielle partneres familie og 

personen selv. I tillegg var de opptatt av skjønnhet. Hun kaller deres rasjonalitet for 

«pragmatisk rasjonalitet» ettersom at det var svært lite informasjon de samlet før det ble 

foreslått ekteskap (Illouz, 2012, s. 177-178). Dette ville være utenkelig i dag ettersom at det er 
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flere og delvis andre kriterier til en potensiell partner. Slik som sosiale, emosjonelle, seksuelle 

og fysiske kriterier (Illouz, 2012, s. 180). Og ikke minst skal man ta hensyn til følelser ved 

partnervalg. I dag har man muligheten til å både kunne kjenne etter egne følelser og velge 

rasjonelt fordi man ikke lenger trenger å ta hensyn til for eksempel økonomi og rykte som i 

det førmoderne samfunnet. I prinsippet har man mulighet til å velge mer basert på følelser enn 

å være rasjonell. Likevel kan det tyde på at det er rasjonaliteten som rår, men ikke alene. Det 

vi skal se på videre her er samspillet mellom det rasjonelle og det emosjonelle i forbindelse 

med partnervalg hos informantene. Jeg skal ikke gå inn på spesifikke personlighetstrekk som 

informantene ønsker hos en partner, men heller et mer overordnet blikk på det. Thagaard 

(2005) beskriver her grunntankene ved å foreta valg basert på rasjonelle og romantiske 

grunnlag: 

 
Motsetninger mellom rasjonelle og romantiske sider ved kjærligheten representerer 

utfordringer for valg av partner. Idealene om romantisk kjærlighet fremhever betydningen av 

den følelsesmessige kontakten. Den rasjonelle forankringen for valget innebærer vurderinger 

av hvordan parforholdet kan fungere i hverdagen. (Thagaard, 2005, s. 90). 

 

4.3.1. Den store forelskelsen vs. «å passe sammen» 
Den store forelskelsen representerer her det emosjonelle og det «å passe sammen» 

representerer det rasjonelle. Alle informantene har til felles at for å kunne bli kjæreste med 

noen, må de både ha forelskelsen og de er nødt til «å passe sammen». Johanne beskriver det 

på en måte som omfavner flere av informantenes tanker om dette: 

 
Jeg tenker at hvis det er den store forelskelsen, da passer man også sammen. Jeg føler at i mitt 

tilfelle så ville det kommet samtidig. Jeg tenker det viktigste er jo at man passer sammen, men 

ikke 100%. Du kan ikke ha bare en av tingene tror jeg da. Jeg tror absolutt å passe sammen er 

viktig, men det må være noe mer følelser, hvis ikke er det jo bare vennskapelig. 

 

Ifølge Illouz (1997, s. 217) er romantiske relasjoner i utgangspunktet basert på følelsesmessig 

tiltrekning, dermed forventes det at vi forelsker oss i en person som vi også vil passe godt 

sammen med. Det er nettopp dette også Johanne beskriver og forventer. Dersom man kun har 

forelskelsen, vil den nye forelskelsen ta slutt med tiden. Som flere av informantene påpeker 

vil det derfor ikke være fruktbart for et lengre kjæresteforhold. Det de ønsker er at 

forelskelsen kan gå over i noe dypere, men Lene hevder at den store forelskelsen går over til 
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noe mer hverdagslig som derfor vil kreve at man passer sammen. Det er konsensus blant 

informantene om at det å passe sammen er det viktigste dersom man skal tenke i et lengre 

perspektiv, selv om forelskelsen også er viktig på sin måte. Når det er sagt, påpeker 

informantene at de også ønsker en forelskelse og alt som er knyttet til det. 

Selv om Johanne og Illouz sier at forelskelse og det å passe sammen kommer 

simultant, betyr det ikke at det er nøyaktig slik for alle informantene. Agnes ønsker å etablere 

seg mer nå (ikke barn og samboer akkurat nå, men etter hvert), og i den forbindelse tenker 

hun at den store forelskelsen må vike. Dette mener hun fordi hun ønsker å være med noen 

som hun passer godt sammen med. For henne kommer ikke nødvendigvis den store 

forelskelsen samtidig med at man forstår at man passer sammen, slik Johanne hevder. Hun 

forteller at sist hun var forelsket, var alt var rosenrødt og hun var helt ukritisk til personen. 

Dette er noe hun ikke opplevde som positivt, fordi dersom man er veldig forelsket kan det 

være vanskelig å tenke klart og dermed se om personen er riktig for en i det lange løp. Som 

hun påpeker: «jeg vil heller ende opp med en jeg matcher (passer sammen) med enn en jeg 

har vært forelsket i, i en periode». Hun anser av den grunn forelskelsen som kortvarig og ikke 

like viktig, selv om hun også påpeker at hun ønsker å bli forelsket. Det kan høres ut som at 

rasjonaliteten har kommet snikende med alderen hos Agnes, og på grunn av tidligere 

erfaringer. 

Adam hevder det er viktig å finne ut om man passer godt sammen først, og har tro på 

at de følelsene vekkes underveis, altså at det kan komme med tiden. Han sier: «Hvis man 

BARE skal kjenne etter de følelsene så tror jeg det er vanskelig å finne noen. Så det viktigste 

er at man er en god match (passer godt sammen) og så se potensialet». Man må derfor, ifølge 

Adam, gi rom for at de følelsene kan komme litt senere og ikke være så opptatt av at de skal 

komme med en gang. Dette blir på en måte det motsatte av Illouz’ (1997) tanker om at 

forelskelsen kommer samtidig med at man passer sammen. 

 

4.3.1.1. Ulik forståelse av «å passe sammen» 

Det å være forelsket er allment kjent (betegnes for eksempel som sommerfugler i magen) og 

alle vet hva det innebærer. Det å passe sammen derimot kan variere i større grad av innhold. 

Informantene har noe ulike forståelser av hva det vil si å passe sammen. Det er flere som 

beskriver det de ønsker seg i et parforhold, som kan indikere at det er flere av informantene 

som anser det som å passe sammen. Når man skal foreta valg basert på det rasjonelle og 

fornuft, gjennomgår man en refleksiv prosess som Giddens (1992a, s. 47) tar for seg. I 
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prosessen har man kunnskap som legges til grunn for å kunne ta et valg. Denne kunnskapen er 

her basert på om man passer sammen med tanke på personlige-, status- og samfunnsmessige 

kriterier, samt idéer om utseende og seksualitet som er kulturelt og historisk betinget. 

Når informantene beskriver det «å passe sammen» legger de vekt på å «være litt på 

bølgelengde» (Johanne), «snakke samme språk» (Gabriel), ha noen like interesser og ha like 

grunnverdier. Johanne trekker frem at man «må ha litt lyst til de samme tingene og ha litt de 

samme verdiene, og for ikke å snakke om fremtidsplaner». I likhet med Johanne er Agnes 

opptatt av at fremtidsplaner (familie) og ambisjonsnivå (karriere) er nødt til å korrespondere, 

samt politiske ståsted: «jeg vil helst være med noen som er litt på samme side hvert fall». Et 

slikt ønske om politisk likhet kan handle om en moralsk og politisk individualiseringsprosess 

hvor alle mennesker har muligheten til å ha egne holdninger uavhengig av oppvekst og 

foreldre. Det kan anses som en frihet i forbindelse med individualiseringen og som kan si noe 

om hvilke verdier man har.  

Lene (og de fleste informantene) trekker frem humor som en viktig del av det å passe 

sammen. Hun setter pris på å kunne le sammen og ikke ta seg selv så høytidelig. Det å ha 

noenlunde lik humor kan gi en indiksjon på om at man er på samme intellektuelle nivå. Det 

kan indikere ulik grad av både kulturell og sosial kapital. Det kan av den grunn si noe om 

personens kapitalbesittelse. Det fremkommer i tillegg at humor er svært viktig på Tinder, som 

vi skal komme tilbake til senere i analysen. 

Kjønnsrollene her er likestilte hvor både mennene og kvinnene har forventninger til 

hverandre som innebærer å gjøre karriere og ha ambisjoner for fremtiden. Det handler om 

selvrealisering og det refleksive prosjekt (Giddens, 1992a) hvor de ønsker å realisere seg selv, 

samtidig som at de vil ha noen som også ønsker å realisere seg selv. Det blir derfor slik 

Giddens påpeker: man tar del i hverandres refleksive prosjekt for å utvikle hverandre, og det 

gjøres i det rene forhold. Dersom man er like vil man ha god forståelse av hverandre, og kan 

hjelpe hverandre i selvrealiseringsprosessen. I lys av at informantene har en likestilt 

tankegang når de beskriver romantisk kjærlighet, er det ikke overraskende at deres tankegang 

er likestilt i forbindelse med det å passe sammen. Viktigheten av likestilling for informantene 

kommer derfor tydelig frem i både deres fortellinger om romantisk kjærlighet og forståelse av 

å passe sammen, for begge kjønn. 

I hovedsak er det likheter som tyder på å avgjøre om man passer sammen eller ikke for 

informantene. Ettersom at informantene anser det å passe sammen som viktigere enn den 

store forelskelsen, er det av den grunn en viktig del av partnervalg. Pierre Bourdieu hevder at 

man tiltrekkes av mennesker som er sosialt, kulturelt og økonomisk like oss selv, altså at man 
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har noenlunde lik «habitus» (Bourdieu, 2001, s. 37). På den måten kjenner habitusene 

hverandre igjen og dermed, ifølge Bourdieu, setter man pris på at den personen man skal dele 

livet med er lik oss selv og vår habitus. Et ønske om likt ambisjonsnivå og like fremtidsplaner 

handler om at det utdannings- og karrieremessige korresponderer. Dette bunner igjen i at man 

har noenlunde samme status i samfunnet. Informantene uttrykker ikke dette eksplisitt, men i 

lys av hva de anser som «å passe sammen» er det nærliggende å tolke at det å finne noen som 

er noenlunde like dem statusmessig i samfunnet er viktig. I den forbindelse forekommer det 

fremdeles en sosial seleksjon på partnermarkedet. Som allerede nevnt har blant annet kvinners 

økende selvstendighet, både sosialt og økonomisk, i samfunnet ført til at det blir flere lavt 

utdannede menn som får færre kjærlighetsmuligheter fordi kvinner ønsker ressurssterke menn 

til å etablere en familie med (Skrede, 2015). Ettersom at status da ser ut til å bety mer enn hva 

informantene er bevisst, kan det tyde på at det er en mulig tendens i samfunnet som resulterer 

i nettopp skjev fordeling av kjærlighetsvalg både for kvinner og menn. På den måten 

eksisterer det stadig stratifikatoriske mekanismer som preger kjærlighetsvalg. 

Selv om likheter er svært viktige for informantene påpeker Adam at det burde være 

«nok likheter, men det er litt ulikheter også som gjør at det er et interessant menneske å være 

med. [...] Å ha en partner som utfordrer litt også, det tror jeg er en god match». Ulikheter er 

for Adam viktig, men ulikhetene han sikter til handler nok om mindre viktige ting enn for 

eksempel grunnleggende verdier. Han ønsker å bli utfordret, og det gjør man i mindre grad av 

noen som bare er enig med det. Det blir derfor et mer nyansert bilde hvor balansen mellom 

likheter og ulikheter utgjør om man passer sammen eller ikke. I så måte er Bourdieus (2001) 

synspunkt noe ensidig hvor han hevder at det må være mest likheter for å bli tiltrukket av 

noen. Selv om det fremkommer i datamaterialet at likheter er viktig for at en romantisk 

relasjon skal kunne fungere, men ikke alene. 

Partnervalgets rasjonelle side handler om for informantene å passe sammen, altså mer 

instrumentelle og strategiske dimensjoner. Informantene praktiserer noe som til en viss grad 

kan ligne på det Illouz’ (2012, s. 177) «pragmatisk rasjonalitet». Pragmatikk som handler om 

for eksempel utdanning som igjen kan si noe om en posisjon i samfunnet eller en fremtidig 

posisjon. Informantene er opptatt av slik pragmatikk, men på en subtil måte ettersom at de 

selv ikke eksplisitt påpeker det selv. I måten de snakker om det å passe sammen kommer det 

allikevel frem et fokus på nettopp dette, for begge kjønn. Det er dermed en form for før-

moderne «rester» igjen, samtidig det preges av andre kriterier som det moderne stiller krav til 

i dag. Informantenes beskrivelse av romantisk kjærlighet ligner på Giddens (1992a) 

samflytende kjærlighet, og deres ønske om en relasjon som derfor korresponderer med det 
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rene forhold. I lys av dette kan man anse Giddens teori som ikke tilstrekkelig. Selv om 

informantenes beskrivelser passer sammen med Giddens teori, kommer det tydelig frem at det 

er en mer krevende prosess enn Giddens fremstiller det som. Han fokuserer lite på hvem som 

velger hvem og har heller et mer overordnet perspektiv på relasjonen. Det blir derfor ikke 

tilstrekkelig fordi det er faktorer som for eksempel klasse som påvirker partnervalg blant unge 

i dag, som vi har vært vitne til her. På en måte får han det til å høres enkelt ut å inngå en fri 

relasjon hvor man kan komme og gå som man vil, men i realiteten fungerer det ikke slik. 

Likevel har Giddens gode visjoner for den moderne relasjonsformen og den moderne 

samflytende kjærligheten, som til dels tyder på å stemme. 

 

4.3.2. Jo eldre, jo mer rasjonell 
Sofie trekker frem alder som er noe som preger hennes kjærlighetsoppfatninger. Hun tror ikke 

at den forelskelsen hun opplevde på ungdomsskolen og videregående, som hun beskriver som 

altoppslukende, er en type forelskelse som hun kommer til å oppleve nå fordi hun har blitt 

eldre. Hun utelukker ikke en forelskelse, men at den vil nok oppleves annerledes fordi hun er 

preget av sine kjærlighetserfaringer. Hun hevder i tillegg at hun ikke har behov for den typen 

forelskelse. «Jeg har bare lyst til at det er sånn: vi har det fint sammen, gjensidig respekt, 

kjærlighet», her beskriver hun kort hva hun ønsker. Hun har tydelig blitt mer rasjonell med 

alderen. Hun stiller egentlig spørsmål om forelskelsen i det hele tatt er mulig. Likevel ser det 

ut til at hun beskriver en relasjon som både handler om å passe sammen og å ha forelskelse, 

som hun da i likhet med de fleste informantene også ønsker. Hennes forklaringer er mer 

knyttet til alder muligens fordi hun også er den eldste informanten. Jo eldre man blir og da 

særlig som kvinne, er det et snikende press som kommer fra samfunnets side om å få barn og 

danne et hjem. Det blir derfor andre «ting» som blir viktigere og ikke lenger kun forelskelsen. 

Dersom det er det man ønsker, innebærer en romantisk relasjon mer enn kun det å ha det fint 

sammen. 

 

4.3.3. Viktigheten av et riktig valg 
En mulig grunn for at man i dag er mer rasjonell i forbindelse med kjærlighetsvalg kan henge 

sammen med individualisering og selvrealisering (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, s. 2; 

Giddens referert i Kaspersen, 2013, s. 464) hvor individet selv er ansvarlig for å danne sitt 

eget narrativ. Måten å gjøre det på er å kontinuerlig foreta refleksive beslutninger som gagner 

en selv og ditt narrativ. I den forbindelse oppleves partnervalg som viktig ettersom at det vil 
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påvirke ditt personlige narrativ, og det skal ikke kludres til med noen «feil». Et annet 

perspektiv av individualiseringen for Beck og Beck-Gernsheim, handler om at internaliserte 

krav fra samfunnet må stemme overens med presset på å finne riktig partner (Beck & Beck-

Gernsheim, 1995, s. 7). Det er forventet av en selv å finne en partner, og jo bedre partner du 

finner, jo mer sannsynlig er det at det er en partner du holder på resten av livet. Dette «passer» 

godt inn i samfunnets forventninger om at de som lever der skal ha en romantisk partner. 

I forbindelse med individualiseringen foretar man refleksive valg som betyr at valgene 

kan revurderes hele tiden. Derfor vil man kunne bryte ut av relasjonen og finne seg noen 

andre fordi valgmulighetene er mange og ved hjelp av nyere teknologi kan prosessen, for 

noen, forenkles. Det er nettopp dette Bauman (2003) er bekymret for med den moderne 

kjærlighetens forbrukerlogikk. Han hevder at individene har et høyt forbruk av andre 

mennesker og kan inngå relasjoner med tanken om at man kan med sikkerhet returnere til 

kjærlighetsmarkedet når det skulle passe en selv. Det er muligens slik en type mentalitet 

teknologien bidrar til, og det er nok også noe av mentaliteten blant mange unge voksne i dag 

med tanke på det de tror det finnes flere «den rette» der ute og deres bruk av Tinder. 

 

4.4. Det emosjonelle og rasjonelle i skjønn harmoni? 
Utfra funnene som jeg har gjort, kan tyde på at informantene ikke kommer til å gi seg 

fullstendig hen til den store forelskelsen, på grunn av deres relativt rasjonelle tankegang i 

forbindelse med partnervalg. Men så står man der i forelskelsen og rasjonaliteten er ikke alltid 

like lett å holde fatt i når romantiske følelser tar overhånd, eller er det simpelthen en 

romantisk myte? At man mister fullstendig kontroll og bare må overse rasjonaliteten og alle 

regler? Det er ikke godt å stadfeste. Selv om informantenes tanker er rasjonelle i forbindelse 

med partnervalg, er deres tanker om den romantiske kjærligheten svært romantiserte. De 

verdsetter forelskelsen og anerkjenner dens nødvendighet. Informantene er motsetningsfylte 

når det kommer til deres tanker om partnervalg. De setter det rasjonelle som en avgjørende 

faktor, samtidig som at det romantiske er viktig for å i det hele tatt kunne ha en romantisk 

relasjon. Både Illouz (1997, s. 156-157) og Thagaard (2005, s. 65) kom frem til dette, dog på 

en annerledes måte. De presenterte to kjærlighetshistorier, en av romantisk karakter og en av 

rasjonell karakter, til sine informanter. Jeg derimot spurte informantene direkte hva de anså 

som viktigst knyttet til det å skulle inngå en kjærlighetsrelasjon. Det er derfor noe sannhet i 

det at romantisk kjærlighet og partnervalg i stor grad er preget av en tvetydighet eller en 

sammenveving som rommer både det rasjonelle og det emosjonelle. Thagaard påpeker at som 
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følge av den kapitalistiske tankegang og modernitetens «rasjonalisering» blir våre 

forestillinger påvirket av slike rasjonelle perpsektiver. Partnervalg preges dermed av 

rasjonelle verdier når man heller verdsetter praktiske hensyn fremfor følelsesmessige hensyn 

som tiltrekning (Thagaard, 2005, s. 24). Som mine informanter viser er det neppe tvil om at 

det emosjonelle fremdeles spiller en viktig rolle i manges forestillinger om en autentisk 

kjærlighetsrelasjon. 

Forståelsen av romantisk kjærlighet, tankenes opphav og partnervalg hos informantene 

tyder på at de praktiserer og forstår romantisk kjærlighet på en reproduksjons måte. Med 

andre ord at de reproduserer den kjærligheten som vises og læres i dagens samfunn. De 

reproduserer historien, med noen modifikasjoner, som viser at kjærlighet i seg selv egentlig 

ikke er så individuelt som det i utgangspunktet kan føles. Nettopp på grunn av at 

informantenes tanker er såpass like, både for kvinner og menn, gir det et godt eksempel på en 

felles forståelse av romantisk kjærlighet blant unge voksne. En felles forståelse som innebærer 

både emosjonelle og rasjonelle faktorer. 
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5. Virtuelle møter 
 

I dette kapittelet utforsker jeg informantenes opplevelser og brukermåte av Tinder. På Tinder 

skjer det virtuelle møtet mellom brukerne av dating applikasjonen, hvor en potensiell 

kjærlighetsrelasjon kan oppstå. Problemstillingen jeg skal besvare er: Hvordan oppleves og 

brukes Tinder av heterofile unge voksne i Oslo i dag? På hvilke måter kommer 

kjønnsforskjeller til syne i (oppfatninger av romantisk kjærlighet og) erfaringer om Tinder? 

De empiriske spørsmål som jeg også ønsker å utforske mer er: Hvordan selekterer de ut 

potensielle partnere på Tinder? Hvilken rolle spiller initiativ og intensjoner? Hvilken rolle 

spiller kroppen? 

For å besvare og utforske disse spørsmålene starter jeg med å se på kjønnet bruk av 

Tinder for å identifisere mulige forskjeller. Initiativ og intensjoner er en viktig del av 

kjærlighetens praksiser og det er ofte der sårbarheten kommer inn. Det er viktig i Tinderbruk 

og spiller derfor inn på opplevelsen av applikasjonen. Deretter går jeg videre inn på hvem 

informantene ønsker å matche med og hvordan de selekterer ut potensielle partnere og 

forholder seg til bilder, «bio» og kommunikasjon på Tinder. Til slutt utforsker jeg 

informantenes selvrapporterte kroppslige reaksjoner på Tinder, hvor kroppens reaksjoner 

settes opp mot hverandre i virkeligheten og virtuelt, i lys av Illouz’ argument om Internettets 

avkroppsliggjøring av kjærligheten. 

 

5.1. Kjønnet bruk av Tinder 
Informantene har til felles at Tinder er noe de bruker selv, sett bort fra Ulrik som har en noe 

annerledes tilnærming til applikasjonen. Etter å ha sveipet på Tinder på egenhånd i flere år, 

får han nå hjelp av en romkamerat: «[...]han ene jeg bor med, han sveiper for meg. Og så bare 

skriver vi en sånn liten tekst: "Hei, du er søt. Jeg er ikke noe glad i å chatte. Har du lyst til å ta 

en kaffe eller pils?". [...] De som svarer ja, de svarer ja. De som svarer nei, de svarer nei». 

Foruten at han selv må godkjenne hvem som blir kontaktet, overlater Ulrik sveipingen til 

romkameraten sin fordi han helst vil komme seg så fort ut på date som mulig, og derfor kutte 

ut «mellomleverandøren». Hans mål er ganske tydelig: han vil på date for å treffe noen i 

virkeligheten, fordi det er hans foretrukne måte å treffe noen på for første gang. Dermed får 

han romkameraten sin til å «møte» kvinnene for han først på Tinder, slik at han selv kan møte 

dem i virkeligheten. Han «bruker» ikke Tinder, selv om han gjør det indirekte. Han forteller at 

kriteriet for å matche med noen er at de må være attraktive, og presiserer videre at 
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skjønnhetsspekteret for han er ganske vidt. Han er dermed ikke særlig selektiv med hvem han 

matcher med. Han syns det er vanskelig å chatte på Tinder og at han tar seg bedre ut i 

virkeligheten både samtalesmessig og utseendemessig. Han gjør det på denne måten for å 

komme seg fort ut på date. Dette tilfellet kan sees på som ekstraordinært sammenlignet med 

de resterende informantene ettersom at de sveiper på egenhånd. Det er en logisk brist hos 

Ulrik fordi hans handlinger og uttalelser ikke henger sammen. Som Grøntvedt et al. (2020) sin 

studie viser; krever det i snitt 57 matcher for å få én date. Det trengs derfor mange matcher og 

meldinger for å komme seg ut på date. Om Ulrik egentlig sparer noe tid på denne metoden er 

et spørsmål jeg sitter igjen med. Han handler på en måte som ikke anses som positivt på 

Tinder. Flere av informantene påpeker at det å sende én melding til en person ikke er nok for 

å kunne møtes fysisk, men ofte heller indikerer et ønske om et «one night stand». Denne 

fremgangsmåten blir sett ned på, fordi man ikke handler innenfor den felles forståelsen om å 

kommunisere sammen før man møtes fysisk. Dette handler nok om tillitt, og hvordan den må 

bygges opp før man møtes, ettersom at man ofte vil gå tillitsfullt inn i en Tinderdate. 

I likhet med Ulrik er ikke de andre mannlige informantene veldig selektive når det 

kommer til hvem de ønsker å matche med. Adam beskriver sin opplevelse på Tinder som også 

gjenspeiler seg hos flere av de mannlige informantene: 

 

[...]jeg opplever som gutt, [at] det å få matches på tinder er vanskelig. Så jeg er ikke så 

selektiv. Ofte hvis jeg sveiper til høyre så er det hvis personen er attraktiv eller litt interessant, 

men som regel begge deler. Så er det veldig fort å sveipe høyre da fordi sjansen for at det blir 

en match er så liten uansett, så det er ikke vits å bruke tid og energi på en måte overveie om 

jeg skal jeg gidde og sveipe her. Da er det bedre at man plutselig da "Å! jeg fikk en match", 

også tenker du "her har jeg vært rask på frieren". 

 

Adam mener at grunnen til at han ikke er så selektiv er fordi han som mann ikke har så lett for 

å få matcher. Hans kriterier for å matche med noen er at personen er attraktiv og/eller 

interessant. I likhet med Gabriel, aksepterer han heller konsekvensene av en match når den 

faktisk hender, fremfor å gå for nøye inn i vurderingene av den potensielle matchen i forkant 

av sveipet. Deres logikk blir dermed å ta et sveip til høyre for mye enn et for lite, fordi 

sannsynligheten for å få en match i utgangspunktet er liten. Dette kan blant annet være et 

resultat av at kvinner på Tinder er svært selektive, noe også alle mine kvinnelige informanter 

innrømmet. De går inn for en helt motsatt logikk enn de mannlige informantene, de avviser 

altså flere enn de godkjenner. Dette er et kjent fenomen i forbindelse med Tinder, hvor 
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kvinners selektivitet resulterer i færre matcher for menn (Timmermans & Courtois, 2018, s. 

17). Informantene mine vurderer potensielle partnere på ulike steder i matche-prosessen. 

Kvinnene vurderer FØR en potensiell match, mens menn vurderer når det først faktisk ER en 

match. Dette viser en tydelig kjønnsforskjell i opplevelsen av Tinder som bunner i ulik bruk 

av Tinder, som følge av kjønnenes sveipelogikk (begrep av David & Cambre, 2016). De 

kjønnede forskjellene danner en sirkel av handlinger som fører til at tydelige kjønnsroller 

opprettholdes på Tinder. Slik det er nå, anser mennene at kvinnene har et fortrinn på Tinder, 

mens kvinnene selv ikke er klare over «konsekvensene» av sine handlinger. 

Kvinners selektivitet kan ofte sier å bunne i for eksempel personlige grunner, men 

fordi det er et kjent fenomen er det nødt til å være større og mer inkluderende forklaringer. 

Timmermans og Courtois (2018, s. 17) trekker frem en mulig forklaring, og foreslår at fordi 

Tinder har et rykte på seg for å være en «hookup»-applikasjon, er kvinner selektive for å 

unngå de mennene som kun er interessert i sex. Ettersom det er hovedsakelig er utseende man 

vurderer på Tinder, kan en annen mulig forklaring være at kvinner syns færre menn er 

attraktive enn menn syns kvinner er attraktive. I en studie om attraktivitet på 

nettdatingprofiler, kommer Fiore et al. (2008) frem til at attraktivitet handler om mer enn kun 

utseende. Man assosierer nemlig flere egenskaper til attraktivitet. Ifølge utvalget i studien er 

eksempler på dette at menn fremstår mer for kvinner når de virker troverdige og ekstroverte, 

og at kvinner fremstår mer attraktive for menn når de er mer feminine, mindre maskuline og 

med høy selvtillit. Mine kvinnelige informanter trekker frem utseende som noe de vurderer 

når de sveiper, men de trekker i tillegg frem blant annet egenskaper som humor, samt det å 

være sosial og å være glad i natur. Det tyder på at de legger flere ting i det å være attraktiv, og 

at det er ikke kun utseende som teller. Dermed er det viktig at både menn og kvinner 

fremstiller seg på en virkelighetsnær og «riktig måte», slik at man oppfattes som attraktiv og 

at man appellerer til «riktige» mennesker. Dette er utfordrende fordi man ikke ser seg selv slik 

andre ser en. Noe av forklaringen på kvinners selektivitet kan derfor henge sammen med 

hvordan menn fremstiller seg selv på Tinder. Menn fremstiller seg muligens på en måte som 

hovedsakelig appellerer til dem selv (altså det de selv vil ha), men som ikke nødvendigvis 

appellerer til kvinner. Man ser for eksempel at menn fremstiller seg på en måte som kan 

minne om tradisjonelle kjønnsroller (mandig kropp med lite klær), men at dette for mange 

kvinner ikke anses som attraktivt, noe som kan tyde på at kvinners samfunnsmessige 

oppfatningen av det mannlige idealet har endret seg mer bort fra det tradisjonelle. Senere i 

analysen kommer vi tilbake til ulike typer bilder som oppleves som mer og mindre 
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appellerende, og som informantene bruker som elimineringsmetode for potensielle kandidater 

på Tinder. 

Menns sveipelogikk kan i tillegg forstås fra et perspektiv hvor det er blitt fler og fler 

barnløse menn i dagens samfunn. Som nevnt i den teoretiske delen av prosjektet ønsker 

kvinner å finne en partner som har samme eller høyere sosio-økonomiske status som seg selv. 

Ettersom at kvinner i større grad nå ta høyere utdanning enn menn (Illouz, 2007, s. 77), vil det 

dermed være færre menn å velge mellom. I likhet med at det blir færre kvinner å velge 

mellom for menn med lavere utdanning. I likhet med at det blir færre kvinner å velge blant 

menn med lavere utdanning. Dette kan derfor være en mulig forklaring hvorfor menn ikke er 

like selektive, men heller tar en slags helgardering for å se hvor de kan finne lykken. Det 

virker som om kvinner verdsetter det å finne en mann som er ressurssterk fremfor en med 

mindre ressurser (Skrede, 2015), mens det for menn ikke er like viktig å ha lik sosio-

økonomisk status som sin partner. Som Neyt et al. (2019) fremstiller er ikke menn truet av 

kvinner med høyere utdanning, og det ser det ut til å ikke være en like viktig faktor. For 

kvinner derimot, kommer dette mer til uttrykk i deres selektivitet både på Tinder og i 

virkeligheten. 

 

5.2. De to i-ene – Intensjoner og initiativ 

5.2.1. Intensjoner 
Kjerneintensjonene til flesteparten av informantene er dating for å finne seg en kjæreste på 

Tinder, men det varierer fra person til person hvor «akutt» behovet for en kjæreste er (se 

Tabell 1 på s. 34). Noen av informantene har en holdning om at «hvis jeg finner noen så 

finner jeg noen», slik at ønsket er der, samtidig som de også er åpne for andre relasjoner. 

Intensjonene kan av den grunn variere, og de kan ha flere intensjoner samtidig. Det vil derfor 

være situasjonelle og behovsmessige faktorer som påvirker vekslingen av deres intensjoner. 

Ingen av informantene signaliserer direkte på Tinder sine intensjoner. Gabriel mener 

hans «tinderbio er noenlunde kommuniserende. Jeg sier [det] jo ikke direkte». For han er det 

en selvfølge å ikke dele intensjoner, og han legger opp til at andre Tinderbrukere må tolke 

dem utfra bilder og «bio». Dette er en felles forståelse og praksis hos informantene mine, hvor 

ingen signaliserer direkte deres intensjoner. Adam forteller om sin strategi: «Jeg tenker det er 

en strategi å kommunisere hva man vil. [...] Strategien er egentlig at gjennom det jeg prater 

om på Tinder og hvordan jeg fremstiller meg selv. Det budskapet skal komme frem gjennom 
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måten man tar seg ut». Han legger til at måten å kommunisere på Tinder vil gi et inntrykk av 

hans intensjoner. 

Dersom noen på Tinder skriver direkte i sin «bio» at de er «ute etter noe seriøst», 

møtes det med fordommer om desperasjon (selv om man ønsker det samme selv). Agnes 

forteller om sin måte å gripe det an på: «Jeg tar det som det kommer. Jeg vil heller ha den 

utstrålingen enn den «jeg vil ha en kjæreste»». Her er det tydelig at hun ønsker å fremstå om 

avslappet i dating. Dette henger nok sammen med at datingprosessen i seg selv skal være en 

avslappet seanse, i den forstand at man skal skjule sine menneskelige behov knyttet til 

intimitet og kjærlighet. Man skal ikke ytre behov og følelser, til fordel for å være «kul» og 

«ikke bry seg» for å ikke tape ansikt. Den fysiske datingprosessen innebærer også en del 

tolkning for å forstå den andre partens tanker og følelser. Ofte sies lite direkte, hvert fall i 

begynnelsen. Det er derfor ikke overraskende at det å holde sine intensjoner skjult på Tinder 

er normen ettersom at datingprosessen starter der for informantene mine. Denne normen er 

gjeldene for denne aldersgruppen, 21-34 år, uten at dette nødvendigvis er normen for andre 

aldersgrupper. Det kan tenkes at det er mer vanlig å være direkte i eldre aldersgrupper fordi 

man har ofte har mindre tid til å bruke på dating, og at det er mer effektivt å avklare det tidlig 

i prosessen.  

I forbindelse med alder beskriver Hanna, som har brukt Tinder i flere år, nettopp at 

sine intensjoner har endret seg: «Jeg tror det har endret seg mye gjennom årene. Jeg er på en 

måte seriøs nå for jeg har køddet mye, veldig mye». Dette kan henge sammen med at hun har 

blitt mer seriøs til hele dating fordi hun i større grad ønsker en mer seriøs relasjon nå enn da 

hun var yngre. Dette kommer også til uttrykk hos de to yngste mannlige informantene, Karl 

og Johan på 21 og 24 år. Deres intensjoner skiller seg fra resten av informantene. Johan er 

mer tydelig på at hans bruk av Tinder gjennom årene handlet om sex, og hans intensjon med å 

bruke Tinder var for å finne noen å ha sex med. Han bruker derfor Tinder i tråd med den 

kulturelle forståelsen av Tinders bruksområde som en «ligge-app» (e.g. David & Cambre, 

2016; LeFebvre, 2018; Timmermans & Courtois, 2018). Han legger til at overgangen fra å 

bruke Tinder som middel for å finne noen å ha sex med, til å skulle gå over til å finne 

kjærligheten, oppleves som vanskelig når det kommer til endring av hans intensjoner. 

Karl beskriver sine varierende intensjoner slik: «Det kommer litt an på hvilken vei 

samtalen drar seg. For iblant er jeg litt mer interessert i å møte noen for å bli kjent med dem. 

Mens andre ganger er det ikke sikkert jeg vil det en gang, men bare prate med noen for 

moro». Han sier ikke direkte at hans intensjoner på Tinder handler om å oppsøke sex, men ut 

fra hans måte å snakke om det på tolker jeg det som at er mellom det å bli kjent med noen og 
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ha sex med noen at hans intensjoner varierer. I lys av dette er det muligens vanskelig for noen 

å vite hva man faktisk er på utkikk etter. 

 

Vagheten om intensjoner på Tinder kan likevel ha flere forklaringer. Det kan 

simpelthen være at man er usikker på egne intensjoner, og dermed kan det oppleves det som 

skummelt å skulle påstå noe og gi feil inntrykk før man vet selv. En annen mulig forklaring 

kan bunne i frykt for å bli utnyttet og tape ansikt. Man kan komme over fremmede mennesker 

på Tinder som kan utnytte de med ærlige intensjoner dersom de selv har uærlige og 

narsissistiske intensjoner. Man står i disse tilfelle ovenfor et skjevt maktforhold, slik Lene 

uttrykker det her: «Jeg føler at makten har ligget hos dem [guttene], at jentene blir lettere 

tilknyttet eller de vil noe mer. [...] Jeg føler på en måte tankegangen min har alltid vært hvis 

jeg liker noen, så er det vedkommende som har overtaket på hva som kommer til å skje i den 

relasjonen». Denne tankegangen Lene beskriver tolker jeg som at om hun har følelser for 

noen har hun «tapt» fordi hun mister kontroll. Hun fremmer et kjønnsperspektiv som hun nok 

ikke er alene om å oppleve. En generell oppfatning av menn i samfunnet er at de er mindre 

fokuserte på emosjoner sammenlignet med kvinner (Gray, 1992). Dette tror jeg kan forveksles 

med myten eller påstanden om at «menn ikke har følelser», og at det er kun som kvinner har 

disse romantiske følelsene. Det kan dermed hende at kvinner oppfatter den «følelsesløse», slik 

som i Lenes skildring av det skjeve matforholdet mellom kjønnene. På den måten kan kvinne 

tilde tilbake å vise følelser, som kan føre til at mannen heller ikke viser sine følelser (fordi han 

faktisk ikke er følelsesløs). I all uvitenhet speiler de hverandres frykt som kommer til uttrykk i 

kynisme. Man ender opp med å spille et spill som handler om å vinne til egen fordel. Dette 

kan være en mulig reaksjon på individualisering av kjærlighet (Beck & Beck-Gernsheim, 

1995; Giddens, 1992b) fordi det ender med at alle kun fokuserer på seg selv og ønsker å 

unngå mest mulig misnøye ved å ikke være åpen om intensjoner på Tinder. Det blir mer fokus 

på individet og mindre fokus på paret. Individet unngår å være sårbarhet og i den forbindelse 

ikke tillater andre å ta del i eget følelsesliv som i utgangspunktet er noe av poenget med 

kjærlighetsrelasjoner. Det blir derfor et samspill av stolthet og fordom som gjør kjærligheten 

vanskelig for begge parter. 

 

5.2.2. Initiativ 
Det å være på Tinder og bruke det aktivt handler i stor grad om initiativ. Dersom noe skal skje 

må noen ta initiativ. Historiske sett har det vært mannen som skal ta initiativ (Illouz, 2012, s. 
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63) og som Timmermans’ og Courtois’ (2018) studie av belgiske unge voksne kom frem til, 

var det helt tydelig mennene som tok initiativ både til samtale og til å møtes, mens kvinnene 

inntok mer passive roller og ventet på at noen skulle ta kontakt. Til en viss grad er det også 

dette som er gjeldende blant mine informanter, men med større variasjon blant kvinnene. 

 

5.2.2.1. Mannens perspektiv 

Johan opplever at mennene må ta initiativ ute i det virkelige liv fordi slik har det «alltid» vært, 

og derfor overføres, ifølge han, den samme normen til de nye plattformene for å søke etter 

potensielle partnere. Han hevder at det alltid er han som innleder samtaler med kvinner på 

Tinder og at han har nesten ikke har opplevd det motsatte. Dette er en felles erfaring for alle 

de mannlige informantene, som tyder på at stereotypien om at mannen skal ta initiativ 

fremdeles er gjeldene. Selv om de opplever det slik er det viktig å påpeke at de skulle ønske 

kvinner tok mer initiativ fordi det anses som svært attraktivt. Gabriel skiller seg ut her fordi 

han har en motsatt tankegang: 

 
På ett eller annet plan så tror jeg nok at hvis jenta er FOR gira så får jeg et større inntrykk av at 

denne personen er desperat og går bare etter alt som kan puste. Og da er det sånn «hva gjør 

meg spesiell da?». Selv om jeg selvfølgelig ikke er den som ikke støtter klare kjønnsroller, så 

følger jeg dem allikevel. 

 

Han beskriver her sin egen selvmotsigelse, altså at han ikke ønsker å opprettholde de 

tradisjonelle kjønnsrollene, men at han likevel gjør det fordi han anser kvinner som tar 

kontakt som desperate og ikke attraktivt. Det kan tyde på at han liker «jakten», og at han 

derfor reproduserer det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret ved å foretrekke passivitet fra 

kvinner. 

 

5.2.2.2. Kvinnens perspektiv 

Kvinnenes synspunkter har større grad av variasjon enn hos mennene. Noen av kvinnene 

påpeker at de er noe passive, men likevel er det flere som gjerne tar initiativ til både samtale 

og til å dra på date. Hanna beskriver sin tankegang i forbindelse med å ta initiativ slik: 

 

Jeg tror jeg har innledet ganske mange samtaler. Hvis jeg er keen så bare skriver jeg liksom. 

Det er ikke noe jeg tenker over to ganger egentlig. Spesielt hvis de har noe på bildene eller noe 
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sånt jeg kan kommentere eller noe i teksten så gjør jo det det lett. Jeg gjør det hvis jeg har lyst. 

Enten møter jeg aldri vedkommende eller så møtes vi og da kan jeg like gjerne skrive først. 

 

Dette tyder på at hun er ganske avslappet til det å ta initiativ med noen hun finner interessante 

på Tinder. Hun legger også vekt på at dersom bilder eller «bio» legger opp til at man kan 

kommentere det, er det enklere å ta initiativ. Dette skal vi komme tilbake til senere i analysen. 

Til forskjell fra Hanna, tenker Johanne mer over det å skulle innlede en samtale på Tinder, og 

hun er av den grunn ganske passiv. I likhet med Hanna syns hun det er enklere å ta initiativ 

om det er en samtaleåpner i «bio» eller bilder, og hun bekrefter derfor viktigheten av det. 

Johanne påpeker også at: «Jeg har noe sånn underliggende gammeldags greie som kvinne. 

Hvor jeg har lyst til å bli oppsøkt, og jeg er også redd for å si noe dumt». Det tyder på at hun 

setter pris på å bli oppsøkt, slik som kvinner ble tidligere, men også stadig blir i dag. I 

forbindelse med dette deler hun og Gabriel en felles oppfatning, og de opprettholder et 

tradisjonelt kjønnsrollemønster i en moderne datingverden. Johanne uttrykker samtidig at hun 

er redd for å si noe dumt på Tinder, fordi hun er sarkastisk i talemåte. Det syns hun ikke alltid 

er like lett i skriftlig form som gjør at hun er redd for å fornærme noen. Hun er derfor usikker 

på den skriftlige formen som kommunikasjon med ukjente. Lene har også vært usikker på 

skrift som kommunikasjon med fremmede, men i hennes tilfelle handler det heller om at hun 

er redd for å bli oppfattet som masete. Hun har gradvis innsett at det ikke er sant og opplyser 

om at hun av den grunn tar mer initiativ nå enn tidligere. For Sofie er det hennes sinnstilstand 

som påvirker om hun tar kontakt eller ikke, og dersom hun føler seg ensom kan hun gjerne 

være litt mer på, men hun påpeker også at «som regel lar jeg det bare henge» som tyder på en 

delvis passivitet. Det kommer altså tydelig frem hos de kvinnelige informantene at det er mer 

som spiller inn på om de tar kontakt eller ikke, og at det for noen kanskje særlig handler om 

usikkerhet og frykt for å bli avvist eller misoppfattet. Dessuten er det et mer nyansert bilde 

hos kvinnene enn hos mennene. For mennene blir det en prosess med mindre vurdering fordi 

de opplever det ikke som noe alternativ å ikke ta kontakt dersom de ønsker at kontakt skal 

opprettes. På en måte har kvinnene større «frihet» til å kunne tenke seg om fordi det er stor 

sannsynlighet for at en mann sender en melding (dersom menn flest er like mine informanter). 

Dette kan minne om de stereotypiske kjønnsrollene som har sitt opphav i den tradisjonelle 50-

tallsfamilien. Utfra mine kvinnelige informanter kan man tolke det som en tendens i 

samfunnet vårt som går mot at kvinner tar mer initiativ, altså at det er mer likestilling. 

Ettersom at informantenes tanker om romantisk kjærlighet og partnervalg er preget av 

likestilling, vil det være nærliggende å tro at datingrutinene på Tinder også vil følge dette 



 68 

mønsteret. Det kan likevel se ut til at det på Tinder er større kjønnsforskjeller, særlig i det 

relasjonen skal opprettes, men at den gradvis blir mer likestilt når den har blitt etablert. Det 

kan i tillegg tenkes at det i norsk sammenheng vil være vanligere at kvinner tar initiativ, fordi 

Norge er et mer likestilt land (World Economic Forum, 2020) enn Belgia, hvor informantene i 

Timmermans’ og Courtois’ (2018) studie kommer fra. 

Utfra det funnene i analysen om romantisk kjærlighet viste, ser det ut til at det er en 

versjon av «rene forhold», den emosjonelt likestilte relasjonen, (Giddens, 1992b, s. 58) 

informantene ønsker seg. I den forbindelse er initiativ en viktig faktor for å i det hele tatt 

danne relasjonen. Som vist ovenfor er det å ta initiativ et kjønnsdelt fenomen. Det «rene 

forhold» er en relasjon som fritt kan brytes dersom den ikke lenger tilfredsstiller partene. På 

lik linje er det fritt for å inngå den, samtidig som det trengs initiativ. Kjønnsperspektivet her 

er noe Giddens ikke tar stilling til, nettopp at det kan være kjønnede forskjeller i 

initiativtaking. For Giddens ser det ut til at relasjonen «bare skjer», men i realiteten krever det 

mer enn som så. I tråd med den tradisjonelle tilnærmingen til kjønnsroller og 

kjærlighetsforhold, går muligens går Giddens utfra at mannen foreslår relasjonen (Illouz, 

2012). 

 

5.3. Hvem ser de etter? 
For å forstå hvordan informantene selekterer ut potensielle partnere i et hav av muligheter må 

vi se nærmere på hvordan de oppfatter og vurderer andre på Tinder. For å ta stilling til hvem 

de er interesserte i å matche med, må de observere og vurdere andres profiler, bestående av 

bilder og «bio», samt kommunisere med andre på applikasjonen. 

 Først og fremst mener informantene at hovedpoenget med en Tinderprofil er at den 

skal gi en god indikasjon på hvem du er som person og ikke servere en feilfri versjon av en 

selv. Gabriel påpeker at han syns det skal: «virker ekte». Dette er også Adam opptatt av når 

han skal presentere seg selv på Tinder. Noe av poenget er at det som fremstilles på profilen 

ikke skal være så langt fra virkeligheten fordi det er her, i det fysiske rom, at relasjonen 

eventuelt skal finne sted. «Man skal liksom bare være sånn kjapt, enkelt og man skal bare vise 

hvem man er da med et glimt i øyet» sier Gabriel. En Tinderprofil skal derfor fort kunne vise 

hvem du er, og dette er en felles forståelse blant informantene. 
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5.3.1. Bilder og «bio» 

5.3.1.1. Utseende 

Selv om internett ifølge Illouz avkroppsliggjør jakten på kjærligheten er kroppen 

tilstedeværende og svært sentral da det er den som hovedsakelig portretteres i bilder på 

Tinderprofiler (Illouz, 2007, s. 81). Bilder er det aller første som presenteres på Tinder, og er 

dermed det aller første man tar stilling til når man velger om man skal sveipe til høyre eller til 

venstre. Teksten kan også være synlig, og hvor mye som synes kommer an på tekstens lengde. 

Det kan av den grunn være avgjørende hvilke bilder man bruker på sin Tinderprofil. 

Utseenende spiller følgende en viktig rolle sammen med attraktivitet som også måles i 

personlige egenskaper ifølge Fiore et al. (2008), som allerede nevnt. Informantene opplever 

fokuset på utseende (kun skjønnhet) som overfladisk på Tinder, samtidig som de er klar over 

at det er det Tinder bygger sin plattform på. De tvinges dermed til å fokusere på det. De er 

derfor ikke så overfladiske nettopp fordi de fremfor å kunne fokusere på utseende, er mer 

opptatt av hvilke type bilde som frontes, for eksempel ved å se på utseende i kombinasjon med 

blant annet situasjon, posering og ansiktsuttrykk. 

Tinders fokus på det visuelle legger opp til at man selv kan velge hvordan man 

presentere seg selv eller hvordan man unnlater å presentere seg selv. Dette gir også en 

mulighet for å manipulere egne bilder for å fremheve en mer vellykket versjon av en selv. 

Illouz hevder at dette fører til et kropps- og utseendepress som går ut på at man blant annet 

blir ganske bevisst eget fysiske utseende og kroppen som hovedkilden til sosial og økonomisk 

verdi. Kroppene settes opp mot hverandre i konkurranse og vises for offentligheten (Illouz, 

2007, s. 81). I tråd med dette er Tinder svært utseendefiksert, noe som igjen skaper et marked 

for å stille ut menneskene for at andre mennesker skal kunne velge gjennom mellom dem, 

basert på egne preferanser. Det blir derfor svært viktig å presentere seg selv virkelighetsnært 

slik at «riktig» person viser sin interesse for deg. Informantene er opptatt av realistiske 

presentasjoner av andre på Tinder slik at de riktige menneskene finner hverandre, ikke kun 

basert på utseende, men også basert på typen bilder som fremhever noe ved personligheten 

deres. En av de kvinnelige informantene hadde et uheldig møte med en person fra Tinder som 

ikke hadde fremstilt seg selv realistisk. Dette førte til en svært overraskende situasjon. 

Størrelsesforholdet knyttet til høyde var ganske annerledes enn det som hadde blitt forespeilet. 

I utgangspunktet var ikke størrelsesforholdet ikke et problem, men fraværet av informasjonen 
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gjorde at informanten følte seg «catfishet»2. Sett fra Illouz’ perspektiv kan årsaken til at denne 

personen fremstilte seg selv som annerledes være at vedkommende ønsket å øke egen verdi på 

Tinder på grunn av konkurranse med andre kropper på Tinder. Denne Tinderdaten lot seg 

derfor påvirke av den kroppslige konkurransen som Tinder kan skape. Det kan i tillegg 

oppfattes som kynisk ettersom at han fikk seg en date i det minste, men på feil premisser. 

 

5.3.1.2. «Barisbilder», dårlige selfies og treningsbilder 

Det kommer frem i datamaterialet at noen bildekategorier som har særlig påvirkning for 

hvordan informantene oppfatter andre på Tinder. Informantene uttrykker at det er enklere å 

beskrive negative bildekategorier fremfor positive. Deres beskrivelser er mer konkrete når de 

omtaler negative bildekategorier, men mindre håndfaste og mer generelle i forbindelse med 

positive bildekategorier. Dette kan handle om at noe man ikke liker tar man avstand fra, mens 

noe man liker kan si noe om deg som person og derfor er det vanskeligere å være like 

bestemt. Dette kan også bunne i usikkerhet om hva man faktisk liker eller hva som anses å 

være positivt i samfunnet å foretrekke. 

Johanne påpeker: «Barisbilder går som regel ikke riktig vei», og i likhet med Johanne 

er alle de kvinnelige informantene enige om at denne bildekategorien ikke sveipes til høyre 

på. Dette er altså en kategori med bilder av menn i bar overkropp. Det handler det ikke om at 

personen har sixpack eller ølmage, men det faktum at personen velger å ha et bilde av seg selv 

i bar overkropp. Et unntak fra dette er om bildet viser en naturlig situasjon å være i bar 

overkropp som for eksempel i havet på et surfebrett. En annen type bilde som havner i samme 

kategori er bilder fra treningssenter. Disse oppleves i likhet med «barisbilder» som skrytete. 

For de kvinnelige informantene kan det tyde på at kropp ikke er det viktigste, at det ikke er 

øverst på prioriteringslisten selv om alle har sine personlige preferanser. Likevel ønsker de 

gjerne å se helfigur (med klær) for å få en indikasjon på kroppsform, noe som tyder på at 

heller ikke er det et totalt fravær av interesse for kropp. Det er heller en interesse for å få et 

helhetlig inntrykk av en person. Det ser ut til at for de kvinnelige informantene blir det for 

enkelt med bar overkropp, og det kan oppfattes som harry. Det indikerer at kulturell kapital til 

en viss grad spiller en rolle for informantene, uten at det nødvendigvis er dem bevisst. 

Kulturell kapital uttrykkes ved ens kjennskap til legitim kultur som plasserer en i et system av 

sosial klassifisering og ulikheter (Bourdieu, 2001). «Baris» viser lite kjennskap til legitim 

 
2 Catfish: A fake or stolen online identity created or used for the purposes of beginning a deceptive relationship 
Urban Dictionary. (2017). Catfish. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=catfish. 
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kultur og havner derfor lenger ned i klassifiseringen. Johanne påpeker at hun ikke anser 

personer som viser mye nakenhet på Tinder som seriøse nok for henne. Lene deler samme 

synspunkt og forteller at hun ikke ønsker å legge ut bikinibilder av seg selv fordi hun opplever 

at det åpner for noe mer seksuelt og mindre seriøst enn det hun ønsker. I motsetning til de 

kvinnelige informantene la de mannlige informantene mer vekt på dårlige selfies og bilder 

som ikke sier noe om en selv som person, for eksempel flere bilder av en selv på rommet ditt i 

ulike antrekk som gir liten indikasjon på hvem du er. Bilder som åpenbart er retusjert, samt 

mye bruk av sminke, ble også nevnt som negative bildekategorier. Det kan tyde på at dette er 

tilsvarende «barisbilder» for kvinnene, det indikerer liten grad av kulturell kapital, og er av 

den grunn lite appellerende. De kvinnelige informantene ser dermed ikke ut til å identifisere 

seg med nakenhet på Tinder. I analysen om romantisk kjærlighet og partnervalg kom det frem 

at likheter er viktig for informantene på flere plan, og i lys av dette kan nakenhet på Tinder 

oppleves som for distansert hva en selv ønsker å uttrykke. De ønsker å matche med noen de 

identifiserer seg med, i tråd med Bourdieus tankegang, og hvor habitusene gjenkjenner 

hverandre når de har mange likheter.  

De mannlige informantene er mer positive til nakenhet på Tinder enn de kvinnelige. 

Karl sier: «Jeg sveiper til høyre på de som har en bra kropp i bikini liksom. Men samtidig så 

exposer du deg for alle da. Så da er det jo kanskje ikke essensielt for et forhold da». Han har 

derfor en tvetydig holdning til dette med nakenhet hvor poserte bikinibilder i utgangspunktet 

er attraktivt, men ikke attraktivt for et potensielt forhold. Denne tvetydigheten styres nok av 

intensjoner om man er ute etter et forhold eller om man har lyst på sex. Karls tankegang er et 

eksempel på Baumans syn på moderne seksualitet, nettopp at den er i veien for intime 

relasjoner (Heinskou, 2013, s. 742). Slike seksualiserte bilder vurderes ikke som relevante for 

et langvarig forhold, men heller en kortere og flyktig affære fordi lengselen etter sansingen 

kommer i veien. Bauman påpekte at dette gjelder for begge kjønn, og ikke kun for menn, 

mens mitt datamateriale ikke rommer eksempler for begge kjønn. Det kan dermed tyde på at 

nakenhet og seksualiserte bilder for noen menn kan være distraherende fra sin 

kjerneintensjon. Denne tvetydigheten kommer også frem hos Johan når han snakker om 

utseende, men ikke kun nakenhet. Hans intensjoner på Tinder handler hovedsakelig om å 

finne en sexpartner. Dersom noen som kunne vært en potensiell kjærlighetspartner dukker 

opp, sveiper han også til høyre på dem. En kvinne som er relevant for et «one night stand» er 

som regel ikke relevant for et forhold når det kommer til utseende. Johan beskriver sine 

potensielle Tinder-sexpartnere som «bimbo-aktig», bruk av mye sminke og tilbøyelige for ha 

lettkledde bilder på Tinderprofilen sin. Hans spekter for å sveipe på Tinder er av den grunn 
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ganske bredt, og intensjonene hans spiller en viktig rolle for hvem han sveiper til høyre på. I 

tillegg kan hans ulike intensjoner til stede samtidig. Det tyder på at det er en felles oppfatning 

om at nakenhet ikke oppleves som seriøst nok, men at det for noen kan likevel kan være 

appellerende for andre formål. Dette kan ses på som en form for kontroll av kvinners 

seksualitet, nettopp fordi det er helt greit å ha sex med lettkledde kvinner, men ikke at en 

potensiell kjæreste presentere seg selv gjennom bruk av lettkledde bilder. De ser ikke ut til å 

ønske en kjæreste som kler seg utfordrende, og det blir dermed et slags eierskap til en 

kjæreste. Dette kan trekkes tilbake til det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret hvor kvinner 

skulle være «rene» og «yndige» for at noen skulle ønske å gifte seg med dem. Ved å 

seksualisere kvinner i bikini og å foretrekke en mer påkledd kvinne som potensiell partner 

opprettholder et tradisjonelt og gammeldags syn på kvinners seksualitet. Friheten for kvinner 

til å kle av seg er der, men ikke uten å dømmes for det. 

 

5.3.1.3. «Bio» 

Illouz hevder at mennesker bruker kulturelle skript for å beskrive seg selv tekstuelt på 

datingsider. Det innebærer at man bruker allerede etablerte ord som har noen forventninger 

knyttet til seg som «snill», «morsom» og «seriøs» (Illouz, 2007, s. 81). På Tinder anses dette 

som en lite attraktiv måte å presentere seg selv på, noe som tyder på at det er et annet 

gjeldende kulturelt skript på datingapplikasjonen. Som vi tidligere har vært innom, er humor 

ganske viktig ifølge alle informantene. Det er noe de nevner flere ganger i løpet av intervjuet 

som er både et ønskelig trekk ved en potensiell partner og at det er noe som fanger deres 

oppmerksomhet når de sveiper på Tinder. dermed kan en konstantere at det kulturelle skriptet 

på Tinder heller mer mot et som er basert på humor og selvironi. Likevel gjennomskues noen 

forsøk på humor som en emosjonell distansering, og det er derfor mulig å bruke det feil i møte 

med en potensiell partner. Selv om humor og selvironi er to viktige faktorer, verdsetter 

informantene en viss grad av seriøsitet for å kunne avgjøre om personen de møter har riktige 

intensjoner, særlig når det kommer til de som ønsker et seriøst forhold. 

Det er viktig å påpeke at det er mange som unnlater å ha en «bio» på Tinder, både 

blant mine informanter og andre brukere på Tinder. For Sofie sin del, ønsker hun ikke å skrive 

for mye i sin «bio» fordi hun ikke vil fremstå som desperat. Hun har av den grunn heller en 

lenke til Instagramprofilen sin i «bioen» som kan tale for hvem hun er. Det virker som at hun 

unnlater å skrive noe i «bioen» på grunn av usikkerhet og et ønske om å beskytte seg selv. Det 

er dessuten enklere å unnlate å ha en «bio» enn å unnlate å ha bilder. Bilder er, som tidligere 

nevnt, hovedmediet til Tinder. Et bilde sier tross alt mer enn tusen ord. 
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5.3.1.4. Viktigheten av bilder 

Hvordan man oppfatter andres bilder påvirker hvordan man sveiper på tinder. Bilder kan 

derfor sees på som mer avgjørende enn tekst ifølge David og Cambre (2016, s. 4). I tråd med 

dette er det slik mine informanter handler når de sveiper. For eksempel vil ikke kvinnene 

sveipe til høyre på menn med «barisbilder» fordi det oppleves som skrytende og useriøst. Det 

kommer frem her at bilder definitivt er viktigst på Tinder for informantene, selv om «bio» kan 

bidra til å gi et mer helhetlig portrett av en person, men at det ikke nødvendigvis er 

avgjørende. Informantene har flere formeninger om bilder enn de har om tekst, som også er en 

indikasjon på at det visuelle verdsettes høyere enn det tekstuelle. De opplever at bilder kan 

fange dem mer enn hva tekst gjør. Også i Fiore og kollegaers (2008) studie om personers 

vurdering av andres attraktivitet på datingsider konkluderer de med at bilder er viktigst. 

Likevel kan «bio» supplere til bildene, og dermed bidra til å skape et mer helhetlig portrett av 

en person. Bortsett fra Gabriel, er alle informantene uinteressert i profiler uten bilder på 

Tinder. Noen av informantene påpeker at det jo er bilder som er hele poenget med Tinder og 

følgelig oppleves det som om man har noe å skjule dersom man ikke har bilder. Man skal 

dermed følge de «reglene» som finnes på Tinder. Gabriel fortalte at han av og til sveiper på 

profiler uten bilder for å utforske, han er derfor tilsynelatende svært åpen for å matche. Han 

hadde nemlig suksess med å få en match med en person med bildeløs profil, og på 

intervjutidspunktet hadde de vært på flere vellykkede dater. 

 

5.3.2. Kommunikasjon 
For at man skal kunne kommunisere på Tinder må det tas initiativ. Informantene påpeker at 

bilder og/eller «bio» ofte kan være en god samtalestarter. For å få i gang kommunikasjonen 

kan man for eksempel kommentere noen ved et av bildene (eller «bio») på profilen. Ifølge 

informantene er det ikke så enkelt å starte en samtale uten disse elementene. Med 

åpningsreplikk som «hei, hvordan går det?» blir samtalen vanskelig samtale å føre fordi man 

er fremmede. Det er et felles ønske fra informantene om at man skal «hoppe rett inn i» en 

samtale for å kunne lettere avgjøre om det er en fruktbar kommunikasjon man kan bygge 

videre på. De ønsker altså å snakke sammen som om de kjenner hverandre for å finne ut om 

det er potensiale for å bli bedre kjent. Dette kan oppfattes som litt bakvendt, men det er en 

metode som brukes for å se om det er nødvendig og ønskelig å møtes. Informantene ønsker 

ikke å «intervjue» eller selv bli intervjuet. Dessuten påpeker noen av de at slike temaer som 
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«hvor du kommer fra» og «hvordan familien din er» kan være fine samtaleemner å spare til en 

eventuell date slik at man heller der kan spørre hverandre mer lettbeint om disse tingene. 

Samtalen på Tinder blir derfor en forsmak på hvordan samtalen kan bli. 

Hvor lenge kommunikasjonen skal vare før man eventuelt møtes fysisk varierer for 

informantene. De fleste ønsker å snakke på Tinder kortest mulig og heller møtes i det 

virkelige liv. Adam er opptatt av å skape en form for relasjon før de skal møtes, og for han 

krever det om lag en ukes tid. Lene derimot ønsker å kommunisere lengre før et møte. Hun 

foretrekker å ta kommunikasjonen over på Snapchat fordi hun opplever det som et mer 

avslappende medium enn Tinder da man kan sende hverandre bilder som en del av 

kommunikasjonen. Johan flytter også ofte kommunikasjonen over til Snapchat av samme 

grunn. Ellers velger de fleste informantene å beholde kommunikasjonen på Tinder, og heller 

gå over til for eksempel Facebook etter en date. Det kommer derfor klart frem her at de bruker 

Tinder for å finne noen å møte i virkeligheten, og ikke for å danne en langvarig relasjon. 

Tinder er rett og slett en møteplass for kjærlighet for de fleste informantene. 

 

5.3.3. Helhetlig inntrykk 
«Man legger på en måte personligheten sammen med det hele mentale inntrykket» sier 

Gabriel. Med dette mener han at man legger kommunikasjonen og oppfattelsen av personens 

personlighet sammen med bilder og «bio». Samtalen blir dermed enda en måte å forstå og 

tolke den andre personen på. Dette er ikke noe alle informantene sier eksplisitt, men det antas 

at de gjør det samme som Gabriel her påpeker. Man kan si at samtalen forsterker bildene og 

«bio» eller inntrykket man skaper seg av personen utfra bilder og «bio». Samtalen er i 

utgangspunktet avgjørende for om man møtes i virkeligheten, fordi kommunikasjon er helt 

nødvendig for å avtale et møte. Sammensetningen av alle komponentene på Tinder er dermed 

viktig, og innsats av hver enkelt blir derfor viktig for utfallet. 

 

5.4. Kroppens reaksjoner 
Illouz hevder som sagt at internett tar bort det kroppslige ved jakten på kjærligheten. Den 

tradisjonelle, romantiske kjærligheten bygger på seksuell tiltrekning og andre kroppslige 

reaksjoner som krever tilstedeværelse av to fysiske kropper. Internettdating (Tinder) baserer 

seg mer på tekst som i kommunikasjon og et utvalg bilder som ikke tillater de samme 

kroppslige reaksjonene som i virkeligheten (Illouz, 2007, s. 90). For å demonstrere sin skepsis 

bruker Illouz filmen, You’ve Got Mail fra 1999 av Nora Ephron, som et eksempel. 
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Hovedpersonene er en mann og en kvinne som har et forhold på Internett. Kroppene 

«forsvinner» fordi de ikke møtes fysisk (spoiler alert: de møtes fysisk), og dermed passer det 

ikke inn i Illouz’ forståelse av at det må være to fysiske kropper tilstedeværende for å oppleve 

romantisk kjærlighet (Illouz, 2007, s. 74-75). Dette er ikke tilfelle på Tinder fordi det er et 

sosialt medium hvor man først møtes virtuelt, før man eventuelt møtes fysisk, slik som mine 

informanter bruker Tinder. Datingapplikasjonen er altså et sted å starte en relasjon. Kroppen 

spiller en annerledes rolle på Tinder enn i virkeligheten, men den er likevel ikke fraværende. 

At kroppslige reaksjoner blir svakere på internett enn i virkeligheten stemmer nok, men at det 

er et totalt fravær av kroppen stemmer ikke basert på mine funn. 

 

5.4.1. Interaksjon, spenning og glede 
«Hvis jeg ser noen jeg tenker: «å fyttigrisen så søt du er». Så sveiper jeg høyre så blir det en 

sånn forventning, litt spenning. Kanskje litt hjerterytme liksom». Her beskriver Ulrik et 

handlingsforløp som flere av informantene identifiserer seg med. Dersom de ser noen som 

virkelig faller i smak, fremprovoserer dette kroppslige reaksjoner særlig knyttet til spenning 

og forventing. Følelsen av glede i kroppen trekkes også frem som et eksempel som når man 

får en melding fra noen man ønsker eller når en det blir en ønskelig match. Adam trekker 

frem stress over å «spille kortene riktig», i den forstand at det er viktig for han å gi riktig 

inntrykk til en person man ønsker å snakke med. Disse reaksjonene, særlig de positive, 

forsterkes ved kommunikasjon med en ønskelig Tinderbruker, og særlig når 

kommunikasjonen går i riktig retning. For noen av informantene er samtalen helt nødvendig 

for å i det hele tatt kunne kjenne kroppslige reaksjoner knyttet til Tinder, mens for andre kan 

et bilde være nok. Johanne mener hun ikke føler noen kroppslige reaksjoner før hun møter de 

i virkeligheten, påpeker at hun «Kan kanskje bli glad for en melding hvis det er noen jeg har 

hatt en lang samtale med da, men stort sett så er jeg ganske indifferent frem til jeg møter de». 

Hun føler likevel en glede, som kan ha en viss form for påvirkning både psykisk og fysisk. 

Det kan tyde på at for enkelte blir det for ensomt å få kroppslige reaksjoner kun på bilder, 

men ved interaksjon danner det en mer kollektiv følelse som igjen danner grunnlag for å 

kunne få kroppslige reaksjoner. Dette virker å være viktig for mennesker å ha en kollektiv 

opplevelse for at det skal være en god opplevelse (Schiermer, 2020). Nettopp fordi kjærlighet 

skal være et felles prosjekt, og er det forståelig at en kollektiv følelse er viktig for 

opplevelsen. 
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5.4.2. Virtualitet vs. virkelighet 
Gabriel hevder at han opplever kroppslige og affektive reaksjoner på Tinder, men at det ikke 

er like sterke som i virkeligheten. Han trekker frem at det blir en slags distansering på grunn 

av skjermen og dermed dempes kroppen. På Tinder opplever han likevel et slags håp på grunn 

av konteksten, nemlig at det implisitt er en mulighet for en potensiell partner der. Sofie 

påpeker at skjermen skaper en distanse, men i positiv forstand, fordi hun føler seg tøffere der 

enn i virkeligheten. Ifølge Edwards (2012, s. 228) er det relasjonelt mellom kroppen og 

bildene hvordan man reagerer på bilder. Det handler om kontekst og hvordan man stiller seg i 

relasjon til det visuelle. På grunn av Tinders struktur legges det opp til en spenning fordi «det 

neste kan være det beste» (Adam). I likhet med Gabriel hevder for så vidt flere av 

informantene at slike kroppslige reaksjoner er svakere på Tinder enn i virkeligheten. Det 

virtuelle mediet gir rom for å fantasere og å «skjønnmale», noe som er vanskeligere når man 

konfronteres med den fysiske kroppen. Tinder bidrar dermed til denne spenningen i kroppen 

nettopp på grunn av konteksten, basert på prinsippet om at «alle» tilgjengelige, noe som i seg 

selv kan oppleves som pirrende. Agnes bringer frem et mer rasjonelt syn på kroppslige 

reaksjoner på Tinder, og legger frem at de har endret seg over tid: 
 

Men jeg tror jeg har blitt mer skeptisk til det på en måte. At jeg i yngre alder kunne få mer 

sånne reaksjoner og bli veldig mye mer gira, mens nå basert på erfaringer litt mer kynisk og 

ikke så blåøyd. Så har nok det gjort at de reaksjonene er hvert fall veldig sjeldne da. 

 

For henne spiller alder og erfaringer en viktig rolle for om hun kjenner på det. Hun avskriver 

ikke fullstendig de kroppslige reaksjonene, men påpeker at de ikke forekommer like ofte nå 

som tidligere. Hun har en noe mer rasjonell tilnærming til det, på grunn av tidligere 

erfaringer. Hanna deler disse tankene hvor hun påpeker at hun som yngre «hadde lite selvtillit 

selv så da var det sånn (kroppslige reaksjoner på Tinder), men nå kan jeg ikke få det for jeg er 

mer rasjonell og tenker at man ikke har møttes, han kan være hvem som helst». Hun legger 

vekt på at man ikke har møttes, og av den grunn «kan» hun ikke få slike reaksjoner. Et fysisk 

møte er derfor essensielt. For både Agnes og Hanna blir det å oppleve kroppslige reaksjoner 

mer irrasjonelt og ikke noe som forekommer noe særlig lenger. Et fysisk møte må til for å 

kunne kjenne spenning og hjertebank. Dette strider imot Illouz’ argument om at den 

tradisjonelle romantiske kjærligheten bygger på seksuell tiltrekning og andre kroppslige 

reaksjoner ved tilstedeværelsen av to fysiske kropper. Informantene påpeker at disse 

kroppslige reaksjonene kan til en viss grad oppnås ved å bruke Tinder, men for et kortere 
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øyeblikk enn i virkeligheten. De kroppslige reaksjonene er med på å starte relasjonen før man 

går over i det virkelige liv og videreutvikler den romantiske kjærligheten – mer i tråd med 

Illouz’ krav om fysisk tilstedeværelse av kropper. 

 

5.5. Oppsummerende avslutning 
Datamaterialet viser at kjønnsforskjellene som finnes i Tinderbruken til informantene påvirker 

deres opplevelse av applikasjonen. De mannlige informantene opplever at de må ta det første 

steget, mens kvinnene i større grad ser ut til å ha valgfrihet nettopp fordi menn ofte er de som 

tar kontakt. Tradisjonelt sett henger stereotypien om at mannen jakter, mens kvinnen er passiv 

igjen. Det er likevel større variasjon blant kvinnenes beskrivelser av sin initiativtaking, som 

viser en endring i dette tradisjonelle mønsteret. Selektivitet er også noe som påvirker 

opplevelsen av å være på Tinder. Kvinnene er mer selektive enn mennene, og et resultat av 

dette er færre matcher for sistnevnte. Mennene har av den grunn ikke samme frihet til å være 

selektive dersom de vil møte noen. Dette handler også om at kjønnene vurderer potensielle 

fremtidige partnere ulike steder i matche-prosessen. Menn tar stilling når det faktisk er en 

match, mens kvinnene vurderer før en match. Dette resulterer i ulik sveipelogikk som igjen 

får ulike konsekvenser, og opplevelse av det virtuelle møtet blir ulikt for kjønnene. 

Tradisjonelle kjønnsroller og synspunkter synes å prege informantenes vurdering av 

andre på Tinder. Dette handler i tillegg om selektivitet. I forbindelse med deling av 

«barisbilder» og lettkleddhet er kjønnene enige om at det ikke anses som seriøst nok. Johan 

og Ulrik har derimot en mer positiv tilnærming til nakenhet når det handler om potensielle 

sexpartnere, men ikke for potensielle kjærlighetspartnere. De opprettholder dermed et 

tradisjonelt syn på kvinners seksualitet, hvor kvinnen skal være påkledd og «yndig» for å 

være en aktuell partner. For kvinnene virker det imidlertid som at nakenhet er uaktuelt 

uansett. Bilder generelt på Tinder synes å ha mer betydning i vurderingsprosessen enn «bio». 

Av den grunn anses bilder som reflekterer en virkelighetsnær versjon av en selv, som viktig 

av informantene. Både bilder og «bio» danner et inntrykk av personen, og sammen med 

kommunikasjon på chat forsterkes det helhetlige inntrykket. 

Selv om Tinder består av virtuelle møter, er fremdeles den fysiske kroppen 

tilstedeværende. Kroppslige reaksjoner er gjeldene for informantene, noe som motstrider 

Illouz’ bekymringer om avkroppsliggjøring av kjærligheten på Internett. Det kommer frem at 

disse kroppslige reaksjonene krever en form for interaksjon for å kunne finne sted, noe som 

kan bunne i et behov for en mer kollektiv opplevelse av samtalen for å forsterke følelsene. 



 78 

Hanna og Agnes påpeker likevel at i deres tilfelle har slike kroppslige reaksjoner har blitt 

mindre fremtredende med alderen som følge av erfaringer på kjærlighets- og datingfronten. 

Selv om de fleste informantene kan oppleve kroppslige reaksjoner som følge av bruk av 

Tinder, kan det likevel ikke måle seg med virkeligheten. 

På Tinder er det kjønnsforskjeller som gjenspeiler om tradisjonelle 

kjønnsrollemønstre. På flere måter er dating i det virkelige liv preget av slike mønstre, 

muligens på grunnlag av at romantisk kjærlighet ofte fremstilles som kjønnsdelt med ulike 

forventinger til kjønnene. Som analysen om romantisk kjærlighet viste, er informantene 

likestilte når de omtaler den romantiske kjærligheten, men likevel er Tinderbruken preget av 

mindre likestilling enn den romantiske kjærligheten. Det er en ambisjon om en likestilt 

relasjon som skal starte på et sted (Tinder), men dette stedet er preget av større 

kjønnsforskjeller. Dette skal vi se nærmere nedenfor. 
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6. Konkluderende diskusjon 
 

Jeg har nå undersøkt den romantiske kjærligheten og Tinder i hvert sitt analysekapittel. I 

oppgaven har jeg forsøkt å belyse spørsmålene: Hva innebærer romantisk kjærlighet for 

heterofile unge voksne i det moderne Norge? Hvordan oppleves og brukes Tinder av de unge 

voksne? Jeg har vært særlig interessert i å forstå kjønnsforskjeller knyttet til disse to 

spørsmålene. 

 Jeg fant at for informantene innebærer romantisk kjærlighet et fokus på 

mellommenneskelig egenskaper, på en romantisert måte. Både mennene og kvinnene 

fokuserte på omtanke, forståelse for hverandre og en dypere følelsesmessig relasjon. Dette 

kan forstås i lys av at krav til emosjonell kompetanse som er blitt mer gjeldende i det moderne 

samfunn (Illouz, 2012, s. 180). Jeg fant få kjønnsforskjeller i disse beskrivelsene, men veien 

frem til beskrivelsene var ulike. Noen av de mannlige informantene var mer fokusert på å 

finne en definisjon på romantisk kjærlighet, mens noen av de kvinnelige informantene var 

opptatt av å sette kjærligheten inn i hverdagen og de fokuserte dermed på hverdagsromantikk. 

Med unntak av én informant var deres beskrivelser preget av romantisering og optimisme. 

Denne ene informanten brakte frem et mer rasjonelt syn på kjærligheten og påpekte at det kan 

være en del arbeid, og skilte seg av den grunn fra resten av informantene. 

 Selv om de fleste informantene hadde et mer romantisert syn på kjærlighet, omtalte 

alle denne kjærligheten på en likestilt måte. Ordbruken deres er likestilt og inkluderende, som 

vitner om et ønske og krav til at den romantiske relasjonen skal være likestilt. Dette bryter 

med Giddens’ (1992a) forståelse av at romantisk kjærlighet som kjennetegnes ved 

tradisjonelle kjønnsroller. Informantenes beskrivelser ligner derimot mer på det Giddens 

kaller for samflytende kjærlighet, som nettopp er basert på likestilling og forankret i den 

likestilte relasjonen, det rene forhold. Dette er en form for likestilling som innebærer at begge 

parter skal få like mye ut av den emosjonelt likestilte relasjonen. Informantene, uavhengig av 

kjønn, hadde like beskrivelser som vitner om en felles oppfatning av hva romantisk kjærlighet 

er blant unge voksne. Historisk sett er ikke romantisk kjærlighet, eller ekteskap, likestilt slik 

informantene beskriver det. Deres oppfatning er mer moderne, selv om den romantiske 

kjærligheten de har blitt presentert i ung alder, bringes videre med dem med noen 

modifikasjoner. 
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Informantenes romantiserte forestillinger om den romantiske kjærligheten er likevel 

ikke representative for deres fullstendige kjærlighetsforståelse. I forbindelse med partnervalg 

er det tydelig at rasjonaliteten også er vesentlig, og ser ut til å være den mer dominerende 

tankemåten. Når informantene, rent hypotetisk, skal danne par er de mer opptatt av «å passe 

sammen» fremfor å ha «den store forelskelsen». De uttrykker at begge deler er viktig, men at 

det «å passe sammen» er viktigst for å relasjonens grunnlag. Det «å passe sammen» innebærer 

likheter for informantene, og da særlig knyttet til like grunnverdier og fremtidsplaner. 

Bourdieu hevder som sagt at personer med lik habitus, altså lik grad av kulturell-, sosial- og 

økonomisk kapital, tiltrekkes av hverandre (Bourdieu, 2001, s. 37). Til en viss grad er det 

rasjonelt å tenke slik, fordi det er enkelt å forholde seg til noe man kjenner. Samtidig er det et 

ønske om ulikheter fra informantene, men mer knyttet til interesser og ikke grunnleggende 

verdier. I lys av dette er informantene mer rasjonelle når det kommer til partnervalg, og de går 

bort fra den romantiserte tanken om romantisk kjærlighet. Oppfatningen av den romantiske 

kjærligheten ser dermed ut til å ha mindre påvirkning når det gjelder partnervalg. Dette fordi 

informantene er fast bestemt på at det «å passe sammen» er viktigst, etterfulgt av ønsket om 

«den store forelskelsen». Pendelen går av den grunn mellom to hovedforestillinger om 

kjærlighet, nemlig det romantiske og det rasjonelle. Det rasjonelle konkurrerer med den 

moderne romantiske følelsesbaserte kjærligheten. Informantene befinner seg et sted mellom å 

være «romantikere» og «rasjonalister». Det kan muligens være derfor Tinder fungerer som en 

metode for kjærlighetsjakt. 

Tinder krever en rasjonaliseringsprosess og kriteriesetting for å kunne velge 

potensielle partnere. På en måte bryter det med informantenes romantiserte forestillinger om 

romantisk kjærlighet, men på en annen måte passer godt sammen med deres mer rasjonelle 

tankegang om partnervalg. Tinder kan anses som en rasjonell måte å finne kjærligheten på 

nettopp fordi den krever bevisst kriteriesetting. Man må gjennomgå en rasjonaliseringsprosess 

for å avdekke hvordan man selv vil fremstå og hvem man ønsker å treffe. Samtidig kan 

Tinderbruk anses som romantisert, fordi det kan brukes for å finne kjærligheten. Det er 

muligens ikke så annerledes enn i virkeligheten, men noe av forskjellen er at tilgangen er 

større og det er enda mer aktiv måte å finne kjærligheten på. Det kan tenkes at informantene 

bruker Tinder nettopp fordi de er romantiske og har troen på å finne kjærligheten der. Igjen 

kommer vi tilbake til de to konkurrerende forestillingene: det rasjonelle og romantiske. I lys 

av det er informantene først og fremst romantiske med sine tanker om romantisk kjærlighet, 

deretter rasjonelle i forbindelse med partnervalg og Tinderbruk, men igjen romantiske på 
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Tinder med håpet om å finne «den rette». Mulig det er her den romantiske idéen om 

kjærlighet møter Tinders rasjonelle kriterier, eller kanskje man må videre til det fysiske møtet. 

Kjønnsperspektivet har vært gjennomgående i hele prosjektet. Dette har vist at det er 

lite kjønnsforskjeller knyttet til den romantiske kjærligheten hos informantene. Jeg fant en 

felles forståelse blant informantene både av hva romantisk kjærlighet innebærer og 

partnervalgets rasjonalitet. Når det kommer til opplevelse og bruk av Tinder derimot, er 

forskjellen mellom kjønnene større. Tinder er en en ny måte å møte noen på, og det betyr at 

regler og praksiser for pardannelse følger med dit fra virkeligheten. Praksisen for partnervalg 

og pardannelse ser ut til, ifølge informantenes opplevelser av Tinder, å være mer preget av 

tradisjonelle kjønnsroller. De før-moderne «restene» kommer til uttrykk for eksempel i 

forbindelse med initiativtaking, hvor mannen, historisk sett, tar initiativ, mens kvinnen venter 

på å bli oppsøkt. De mannlige informantene uttrykte at de måtte ta initiativ ellers får de ingen 

henvendelser. Kvinnene derimot vurderer saken nøyere, og noen i større grad avventer å ta 

initiativ. For noen av kvinnene bunner dette i frykt for å bli misforstått. Likevel tar noen av 

kvinnene mye initiativ som kan være et tegn på en tendens til endring hos kvinnene. På den 

måten følger noen av informantene et tradisjonelt skript i større grad enn andre. 

 I forbindelse med selektivitet og vurdering av andre på Tinder, kommer også 

kjønnsforskjeller til uttrykk. Kvinnene er mer selektive enn mennene, og sveiper til høyre på 

færre enn mennene. Dette resulterer i blant annet at menn får færre matcher, og har mindre 

grad av frihet til å «velge» enn kvinnene. Kvinners selektivitet er et kjent fenomen i 

forbindelse med Tinderforskning, men likevel finnes det ikke fullstendige forklaringer på det. 

En mulig forklaring jeg valgte å trekke frem er at kvinner finner færre menn som appellerer til 

dem enn hva menn finner kvinner som appellerer. Dette muligens fordi noen menn fremstiller 

seg på en måte de tror kvinner liker, men som ikke appellere og da gjenre knyttet til 

tradisjonell maskulinitet. Det kan for eksempel være bruk av «barisbilder» som for kvinnene 

ikke oppleves som seriøst nok og som skrytete. I likhet med kvinnene er også mennene enige i 

at nakenhet på Tinder ikke er seriøst nok for en potensiell partner. To av de mannlige 

informantene derimot var mer positive til nakenhet i forbindelse med potensielle sexpartnere, 

men likevel ikke potensielle kjærester. På den måten opprettholder de et tradisjonelt syn på 

kvinners seksualitet, hvor en påkledd kvinne er mer seriøs og aktuell som en partner. Bilder 

generelt er svært viktig på Tinder ettersom at det er hovedmediet for å kunne vurderer noen 

utfra, og velge ut riktige mennesker for en selv. Bilder vektlegges større verdi enn «bio», selv 

om det kan bidra til å danne et mer inntrykk av en person. Åpenbart ønsker alle informantene 
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en passende partner, som rent historisk ikke er nytt, men som kommer til uttrykk på andre 

måter. 

Som vi ser her er det store kjønnsforskjeller når en relasjon opprettes på Tinder, selv 

om målet er samsvarende: en likestilt romantisk relasjon. Man kan stille seg spørsmålet om 

det er enklere å avdekke kjønnsforskjeller på Tinder fordi det er mer konkret, mens å snakke 

om romantiske er mer abstrakt. Det tillater å være mer fantaserende og mindre håndfast slik 

en datingapplikasjon er. Det vitner likevel om at informantene har et romantisk utgangspunkt 

som preger deres ønsker. Samtidig som at deres handlinger går i en annen retning. Det er 

likevel viktig å påpeke at i forbindelse med partnervalg er informantene i utgangspunktet mer 

rasjonelle enn når de snakker om den romantiske kjærligheten. Igjen blir pendelen mellom det 

romantiske og rasjonelle relevant for den romantiske kjærligheten blant unge voksne.  

Selv om Tinder har blitt en mer normalisert måte å finne kjærligheten på blant unge 

voksne, er det åpenbart ikke den eneste måten. For noen er ikke Tinder, eller andre 

datingapplikajsoner, måten å finne kjærligheten på, men heller virkeligheten. Alle måter er 

akseptable, og spørsmålet er hvor mye mer digitalisert kjærlighetssøken kan bli. Tinder er nå 

en mulighet som mange velger å benytte seg av fordi den har blitt etablert som en metode, 

men også som en viktig metode for mange. For mange er det vellykket, og av den grunn vil 

applikasjonen fortsette å brukes både av tidligere brukere, samt nye brukere, basert på Tinders 

rennommé. Likevel vil ikke virkeligheten slutte å være et aktuelt sted å finne kjærligheten. Nå 

som Tinder og annen internettdating har vært til stede noen år og mange har fått prøvd det ut, 

kan det hende det vil oppstå en digital fatigue som fører til at flere tyr til virkeligheten som 

metode for kjærlighetssøken. Dette også fordi vi lever i en digital verden hvor mye av det man 

gjennomfører i sitt liv er digitalt. 

 Alt tyder på at digitaliseringen vil fortsette. Hvilke nye teknologier som kommer er 

ikke min oppgave å spekulere i, men det som er sikkert er at det alltid vil være mennesker 

som er på jakt etter kjærligheten. Det vil likevel være rimelig å anta at kjærlighetssøken på 

applikasjon og internett fremdeles vil forbli relevant fremover, særlig fordi det oppleves 

positivt for mange, og mange finner i tillegg en partner der. Mine funn tilsier at Tinder ikke er 

så annerledes enn den virkelige verden. Likevel krever Tinder at man er i stand til å 

indentifisere passende partnere til en selv, slik man også må i virkeligheten, men en annen 

tilgjengelighet av personen. Til tross for at møteplassen er annerledes består mange av de 

samme praksiser, som for eksempel initiativtaking, også på Tinder.  

Det er vanskelig å si noe om veien videre for kjærlighetsmøter er positiv eller negativ, 

men mest sannsynlig vil den være en kompleks blanding som i dag. Romantisk kjærlighet og 
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dating applikasjoner er store og komplekse spørsmål, og selv om denne studien har belyst 

noen sider av dette er det mange interessante mulige forskningsveier videre i feltet. Vi vet nå 

litt mer om partnervalg knyttet til romantisk kjærlighet og Tinder. Partnervalg har her vist seg 

her å være av den rasjonelle karakter. Informantene har ikke uttrykket konkret hvem de vil 

møte, men det har likevel vært et stort fokus på likheter, og da særlig grunnleggende verdier. I 

denne sammenheng vil det være nyttig å gjøre en større studie hvor man går nærmere inn på 

partnervalg. Muligens en studie av par og finne fellesnevnerne som gjør det en vellykket 

relasjon, og hvilken rolle personlige preferanser spiller, og gjerne med par som har møttes i 

virkeligheten og på datingapplikasjoner. 

Et virtuelt møte skal gå over til å bli et fysisk møte og en første date. Det må til for at 

en relasjon skal bli til, slik vi tradisjonelt kjenner den. Denne overgangen er interessant fordi 

man trer ut fra det virtuelle og inn i det virkelige for å teste hverandre ut i egen person. Dette 

var noe jeg hadde som ambisjon om å inkludere i dette prosjektet, men plassen strakk 

dessverre ikke til. Selv om det endte slik betyr det ikke at det ikke er viktig. Dette er en 

overgang som bringe med seg skuffelse, overraskelse og glede. Derfor vil det være nyttig å 

forske nærmere på, for å danne et bilde av hvordan denne overgangen er. 

 I forbindelse med dette er det også her man kunne ha utforsket mer av hva som skjer 

når en relasjon starter på Tinder. Som vist her er det store kjønnsforskjeller på Tinder, men 

nærmest ingen knyttet til forståelse av romantisk kjærlighet. Det vil dermed være interessant å 

se på når kjønnsforskjellene svinner hen, og relasjon går over til å bli mer likestilt slik 

informantene beskriver. Dette handler også om pardannelse og prosessen å gå fra å være 

fremmede til å dele livet sammen. I forbindelse med dette vil det i tillegg være interessant å 

lære mer om det rasjonelle utgangspunktet ved partnervalg og Tinderbruk, og sluttpunktet 

romantisk kjærlighet med mer romantiserte idéer. 

Når det hele går fra å være virtuelt til å bli fysisk blir kroppen enda mer gjeldene. Som 

vist i analysen om Tinder, kunne mine informanter rapportere om kroppslige reaksjoner ved 

interaksjon med andre på Tinder. Noe av fellesnevneren var at det måtte være interaksjon for 

å kunne oppnå slike reaksjoner. Illouz mener som sagt at internett tar bort det kroppslige ved 

jakten på kjærligheten, som viser seg her til en viss grad å ikke stemme. Samtidig påpekte 

noen av informantene at med alderen ble det færre kroppslige reaksjoner fordi man er mer 

kritisk til andre mennesker på internett. Dette viser også at kroppslige reaksjoner muligens 

ikke er for alle, og oppleves ikke av alle. Likevel er det viktig å påpeke at det er mulig, og at 

Internett ikke har fullstendig avkroppsliggjort kjærlighetsjakt. Dette ville derfor være 
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interessant å undersøke nærmere og se mer på kroppens rolle i Internettdating, både virtuelt, 

men også overgangen til det fysiske som nevnt over. 

 Illouz er som vi har lært gjennom dette prosjektet, er relativt pessimistisk til jakten på 

kjærligheten på Internett og applikajson. Hun er ikke alene om å stille seg kritisk til 

datingapplikasjoner som Tinder, og det har vært fokus på negative effekter både innenfor 

forskning, men også i samfunnsdiskursen. Det er viktig å fremme negative effekter ved nye 

fenomener, men det er også viktig å fokusere på de positive effektene. Mine informanter gir 

uttrykk for at de opplever for det meste positivitet knyttet til Tinder, og alle påpekte at de 

hadde hatt for det meste hyggelige møter med mennesker fra applikasjonen. Det er klart det er 

krevende, samtidig som det er lystbetonet for de fleste informantene. Av den grunn ville det 

vært fint med andre teoretiske perspektiver knyttet til kjærlighet og Tinder som kan bidra til å 

belyse de mer positive sidene som informantene mine, og i andre studier, uttrykker. Med rask 

teknologisk utvikling, også grunnet et stort kommersielt marked for dating, vil det være behov 

for forskning som følger feltet over tid. 
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8. Vedlegg 
 

8.1. Intervjuguide 
Oppvarming 
Kan du først fortelle litt om deg selv? (Alder, jobber/studerer, hvor lenge har du gjort det?) 

 

Hvordan står det til med kjærlighetslivet ditt? 

 

Tanker om senmoderne kjærlighet (romantikk vs. rasjonalisering) 
Hva tenker du at romantisk kjærlighet egentlig innebærer? (Du må gjerne reflektere høyt). 

Hvor tror du dine oppfatninger kommer fra? 

 

Hvordan type parforhold opplevde/opplever du at dine foreldre har/hadde? 

På hvilken måte tror du dette har påvirket din oppfatning om kjærlighet og hvordan du 

praktiserer/gjør kjærlighet på? 

 

Hvilken type romantisk relasjon ønsker du å ha nå? 

Tenker du at søken på kjærlighet/dating er viktig å prioritere i hverdagen? Å være aktiv? 

 

Når du skal være sammen/kjæreste med noen, tenker du at den store forelskelsen er viktig 

eller at dere skal passe sammen? 

Hva går det ut på å passe sammen for deg? 

Tror du på det å finne «den rette»? (Tenker du noensinne at «han/hun må jeg bare ha»?) 

 

Hva er egentlig kjemi?  

Kan man merke kjemi på tinder? 

 

Hvor 
Hvordan bruker du Tinder? Intensjoner? 

Tar du Tinder seriøst? 

Innleder du samtaler eller venter du på at andre innleder samtaler med deg? 

Hvor tydelige kommuniserer du hva du er ute etter på tinder? 
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Hvordan tror du teknologi som Tinder påvirker måten du treffer potensielle partnere på?  

- Færre eller fler? Oftere eller sjeldnere? 

 

Man har jo mange flere valgmuligheter i dag: hva tror du det gjør med dating? Er det positivt 

eller negativt at man har flere muligheter nå? 

 

Opplever du det som vanskeligere eller enklere å treffe noen i dag enn det var tidligere? (ikke 

med tanke på Covid-19, men med tanke på at teknologien spiller en større rolle i dag). 

 

Hvordan foretrekker du å møte potensielle partnere for første gang? I virkeligheten eller på 

nett? 

Opplever du at du har andre alternativer enn Tinder for å møte potensielle partnere? 

 

Hvem 
Når du skal tenke på hvem du ønsker å komme i kontakt med og være med: Hva tenker du en 

potensiell partner burde ha av egenskaper? 

 

Har du klare idéer om hvordan din fremtidige partner skal se ut? 

 

Hva er kriteriene for at du vil matche med noen på Tinder? Hvor selektiv er du? 

 

Hvordan skal den ideelle Tinderprofilen se ut? Bilder, bio? 

Hva kan være en turnoff? 

 

På Tinder: hvor mye kropp skal det være på bildene? Hvorfor? 

Kunne du forestille deg en datingapp uten bilder og kun tekst? 

Tar du kontakt med profiler uten bilde? 

 
Kropp og bilder på Tinder 

Ser du lenge på bildene/profilene? Blir du lei av å se for mye/lenge på bildene? 

Kan du bli tiltrukket av en fyr/jente bare ved å se på et bilde? Kan du bli seksuelt tiltrukket av 

et bilde? 
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Betyr bilde mer enn tekst? Hva synes du er et bra bilde? 

Hvor mye betyr sammensetning av bilder og bio for når man kommuniserer på tinder? 

Tror du at du kjenner på fysiske reaksjoner når du ser på profiler på Tinder når det er noen du 

fatter interesse for? Hjertebank, klamme hender etc.? 

Er det en annerledes fysisk reaksjon enn den du får når du ser noen på gata eller på fest? 

 

Det fysiske møtet 

Hvor lenge bør man snakke sammen på Tinder før man møtes? 

Tar du initiativ til å møtes eller venter du på at den andre gjør det? 

Hva må til for at du sier ja til en date med noen fra Tinder? 

 

Har du noen ritualer før en første date? (tar seg en øl/vin, hører på en spesiell type musikk) 

Hva går gjennom hodet ditt før du skal på en første date? 

- Tenker du noe på hvordan dere skal hilse, hvordan skal betalingen foregå, hva dere 

skal snakke om? 

 

Hvilke forventinger har du til personen, med tanke på bilder og samtale i bakhodet fra Tinder? 

Hvilke forventninger har du til en første date? 

 

Tenker du noe over hva du tar på deg klær? Har du noen tanker om hva du vil signalisere? 

 

Hva er en ideell første date? 

Hva er en dårlig første date? 

 

Hva legger du merke til hos den du er på date med tror du? Kroppsspråk, nervøsitet, høflighet. 

Hva er viktig for deg på en første date? 

Er det noen ting som er turnoff? 

 

Er det noen samtaleemner du tenker man burde være gjennom i løpet av daten? Eller lar du 

det bare flyte?  

Hvilke temaer er innafor eller ikke å snakke om? 

 

Hva drikker man på en første date på bar? Hva signaliserer vin, øl, drink? 
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Hvor viktig er det for deg å bli tiltrukket seksuelt av den andre personen på den første daten? 

Hva er seksuell tiltrekning for deg? Hva legger du i det? 

Hvilken rolle spiller det rent seksuelle på et første møte? 

Hva er dine tanker på om sex på første date? 

 

Hvordan avslutte en første date? Klem eller kyss? Hvordan ta farvel? 

 

Hva skal til for at du sier ja til en date nummer 2? 

Hva vil du få ut av en første date? Hva vil du bli klokere på og hva vil du sitte igjen med? 

 

Om det ikke blir noe mer, føler du at du har kastet bort tiden din? 

 

Kjønnsroller i dagens samfunn 
Tenker du at det er noen stereotypier knyttet til kjønn i forbindelse med kjærlighet og dating 

der ute? At det er forskjell på hvordan kvinner og menn dater? 

Kan du beskrive hvilke stereotypier du tenker finnes der ute? 

 

Tror du at Tinder og det moderne samfunnet har bidratt til at kvinner dater mer som menn? 

Med tanke på one night stands og kvantitet etc. 

 

Opplever du at det er en forventning i dag der ute om å finne en fast partner som man skal 

etablere seg med? Hvis ja: opplever du det som et press? Spiller alder en rolle her? 

 

Hva tenker du om ekteskapet? 

 

Avslutning 
Hva tenker du generelt om dating på nett? Hvordan syns du dating er for deg? 

 

Er det noe du vil legge til? 
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8.2. Samtykkeerklæring 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet «Jakten på kjærligheten i det 

senmoderne Norge»? 

 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se på 

forventinger og erfaringer med kjærlighet og Tinder blant unge heterofile kvinner og menn i 

Norge i dag. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse 

vil innebære for deg. 

 

Formål 

Formålet med prosjektet er å se på erfaringer og forventninger til kjærlighet og det å møte 

potensielle partnere på Tinder blant unge vokse i Oslo. Det helt typiske og historisk normale 

som mange vil kalle det, altså møtet mellom den heterofile kvinne og mann har endret seg 

mye gjennom tidene fra å bli giftet bort til nabogutten til å kunne velge helt fritt. Særlig 

teknologi har endret måten man møtes på og har gitt enda flere muligheter og derfor har 

denne prosessen blitt mer selvstendig og mer omfattende. Dette har jeg lyst til å se på blant 

unge voksne i Oslo for å se hvordan de bruker og opplever Tinder i forbindelse med søken på 

en potensiell partner og få innblikk i deres syn på romantisk kjærlighet i dag. 

 

Noen problemstillinger jeg ønsker å analysere er: 

- Hvordan opplever heterofile unge kvinner og menn Tinder og hvordan reagerer de på 

andres profiler? 

- Hvordan påvirker teknologi prosessen å finne en partner i dag? 

- Hva tenker de at intimitet og kjærlighet innebærer i dagens senmoderne samfunn? 

 

Dette er mitt, Andrea Fjeld, masterprosjekt som jeg skal jobbe med det siste året (høst 2020 til 

vår 2021) av en mastergrad i sosiologi ved Universitet i Oslo. 
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Opplysningene og kunnskapen som dannes her skal kun brukes til mitt masterprosjekt og kun 

av meg. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Utvalget består av 10 unge voksne i alderen 20 til 35 år som bor i Oslo. 5 kvinner og 5 menn 

som er single, bruker Tinder og har erfaringer med å dra på date med noen fra Tinder. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltaer på et dybdeintervju med meg 

som vil vare i ca. 1 time. Under intervjuet vil du bli stilt spørsmål om blant annet hvordan du 

opplever å bruke Tinder og dra på dater med potensielle partnere, hvilke tanker du har om 

kjærlighet samt om hvordan teknologi påvirker kjærlighet i dagens Norge.  

Jeg tar lydopptak og notater fra intervjuet som jeg etter intervjuet vil transkribere og 

analysere. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det 

vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg. 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

Det er kun meg, Andrea Fjeld, og min veileder, Bjørn Schiermer Andersen, som vil ha tilgang 

til opplysningene hvor vi begge tilhører Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved 

Universitet i Oslo. 

 

Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagers på en egen 

navneliste adskilt fra øvrige data som vil lagres på UiOs eget lagringshotell som jeg kun får 
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tilgang til fordi jeg skal jobbe med dette prosjektet og som er personlig for meg og min 

veileder. 

 

Det er jeg som samler inn, bearbeider og lagrer data selv med hjelp fra veileder i forbindelse 

med bearbeiding og lagring. 

 

Du vil nok kunne gjenkjenne deg selv i masteroppgaven ettersom at du har din personlige 

historie, men du vil ikke være gjenkjennbar for andre. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter 

planen er i juni 2021. Etter prosjektslutt vil alt av personopplysninger og lydopptak slettes og 

ikke brukes til andre formål enn dette prosjektet. 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi 

av opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo NSD – 

Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette 

prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi ved Andrea Fjeld 

(andrfjel@student.sv.uio.no og 93094386) og Bjørn Schiermer Andersen 

(b.s.andersen@sosgeo.uio.no og 22854266). 
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• Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye (personvernombud@uio.no). 

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller på telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Schiermer Andersen    Andrea Fjeld 

(Forsker/veileder)     (Masterstudent) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
 

Les dette høyt: 

 

Jeg, [navnet ditt], har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Jakten på kjærligheten i 

det senmoderne Norge», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

• å delta i dybdeintervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet. 
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8.3. Tinderabonnementer 
 

 
(Tinder, 2021) 


