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SAMMANFATTNING 
 
Smarttelefoner med applikationer har öppnat upp för nya kommunikationsmöjligheter. Denna studie 
undersöker den kontaktskapande applikationen Tinder, utifrån användarnas upplevelse av 
applikationen. 
 
Tinder är en positionsbaserad kontaktskapande realtidsapplikation som har flera miljoner användare 
världen över. Varje användare måste koppla upp sin profil mot Facebook, varifrån profilbilder, namn, 
ålder och gemensamma vänner hämtas. I studien undersöktes hur unga vuxna i åldern 18-30år, bosatta 
i Stockholm förhåller sig till hur Tinders funktioner och gränssnitt bidragit till applikationens 
genomslag.  
 
Studien baseras på Normans sex designprinciper, enkätsvar från 120 personer samt intervjuer med 
användare inom målgruppen. Resultatet visade att anledningen till Tinders framgång är en 
kombination av tre faktorer. Den första är att applikationen förhåller sig till Normans designprinciper. 
Den andra är att det skapas en trygghetskänsla hos användarna genom att i Tinders fall koppla varje 
användare till dennes Facebook-konto, samt att marknadsföra applikationen på rätt sätt. Tinder 
lyckades med det sistnämnda genom att marknadsföra och utforma applikationen som en 
kontaktskapande applikation snarare än en dejtingapplikation, vilket lockar en något annorlunda 
målgrupp. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Smartphones with applications have created new communication opportunities. This study explores 
the application Tinder by examining the user experience. 
 
Tinder is a location-based application which has millions of users worldwide. Each user has to connect 
their profile to Facebook, from which Tinder gets the users' profile pictures, names, age and mutual 
friends. In the thesis, we examine how young adults of age 18 to 30, living in Stockholm, relate to how 
Tinder's functions and interface have contributed to the success of the application. 
 
The study is based on the six design principles created by Norman, a survey with 120 respondants that 
has used the application and interviews. The results show that the reason for Tinder's success is a 
combination of three factors. The first is that the application relates to Norman's six design principles. 
The second reason is that a sense of security created for the users of the profile's connection to 
Facebook. The third is that Tinder has been marketing their application not as a datingapplication, but 
as a way for people to meet others, which attracts a slightly different target group. 
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1.   Inledning 
Den ständigt ökande försäljningen av smarttelefoner (PTS, 2015) i Sverige ligger till grund för den ökade 
användningen av mobila applikationer som lett till nya tekniska möjligheter. Som studenter på 
Medieteknik-programmet, vid Kungliga Tekniska Högskolan, ser vi på applikationsutveckling som en 
snabbt växande och spännande marknad. Inom vår utbildning är det viktigt att kunna förstå hur mänsklig 
kommunikation som stöds av teknik fungerar. Det valda ämnet som är mål för undersökningen är därför 
socialt nätverkande baserat på lokalisering. Vi vill rikta in oss på den mobila dejtingapplikationen Tinder 
där den typen av socialt nätverkande finns. Anledningen till detta är för att vi vill undersöka vilken teknik 
användare tycker sig behöva för att denna typ av kontaktskapande applikation ska fungera. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att få förståelse för vad användare förutsätter att de behöver för att en 
mobil dejtingapplikation ska fungera. Vi anser att den befintliga forskningen inom området ännu inte är 
komplett och vill därmed bidra med nytt underlag och dra nya slutsatser kring detta. 
 

1.2 Problemformulering 

Vad krävs för att en dejtingapplikation ska bli tilltalande för matchmaking på mobila enheter bland 
Stockholms unga vuxna? 
 
För att hjälpa till att besvara frågeställningen ställs följande underfrågor:  

1. Vilka funktioner tycker användare behövs för att dejtingapplikationer ska fungera? 
2. Vilka faktorer är viktiga för att använda just en specifik dejting tjänst? 
3. Vilka förväntningar har Stockholms unga vuxna innan de använder en dejtingapplikation och 

uppfylls dessa? 
4. Anses Tinder vara användarvänlig utifrån Normans designprinciper? 

 

1.3 Avgränsningar 

Det finns ett stort antal olika dejtingapplikationer ute på marknaden, av dessa ligger fokus i den här 
studien på Tinder. Anledningen till att en dejtingapplikation valdes ut är för att den här studien syftar till 
att undersöka vad som krävs för att den ska fungera som en sådan. Tinder har även efter lanseringen i 
september 2012 blivit väldigt populär och tilldelats ett pris för “Best new startup of 2013” av TechCrunch 
(2014).  

1.4 Målgrupp 

Studien kommer att fokusera på målgruppen unga vuxna Tinderanvändare bosatta i Stockholm i åldrarna 
18-30. Begränsningen baseras på att applikationen tycks vara en omtalad dejtingapplikation bland 
målgruppen samt av praktiska skäl för att det underlättar sökandet efter deltagare till vår studie eftersom 
vi själva tillhör åldersspannet. 
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2. Bakgrund 
I det här stycket behandlas bakgrund till ämnet. Smarttelefoner och applikationen Tinder beskrivs, med 
fokus på hur man använder Tinder och vad det är. 

2.1 Smarttelefoner 

Sverige är ett av de länder i världen där majoriteten av befolkningen äger en smarttelefon. Enligt en 
statistisk undersökning ägde hela 62,9% av Sveriges befolkning en smarttelefon år 2013 (Ritcher, 2013). 
Något som är gemensamt för alla smarttelefoner är att de använder sig av applikationer. Idag är 
marknaden för applikationer till smarttelefoner en marknad som alltjämt haft stor tillväxt.  
 
Mobiltelefoner har länge hyllats för möjligheten att kunna övervinna geografiska avstånd vilket främjar 
kommunikation med andra människor. Dock har mobiltelefoner även kritiserats för att de bidrar till att 
distansera användarna från omgivningen (Gergen, K., 2002). Smarttelefoner har med hjälp av 
geopositioneringsteknik öppnat upp för nya möjligheter att ta reda på vart något eller någon är. Att vara 
ute på stan och samtidigt kolla upp när nästa tåg går, affärens öppettider eller vart barnen är, hör numera 
till vardagen (De Souza e Silva, A., 2013). 
 

2.2 Tinder 

Tinder är en gratis applikation för Android och iOS vars syfte är att låta användaren träffa nya människor. 
“Tinder is the fun way to connect with new and interesting people around you. Swipe right to like or left 
to pass. If someone likes you back, it’s a match!” (Tinder, 2015). Så beskriver skaparna sin 
mobilapplikation som enligt Rippey & Tinker (2015) har över 20 miljoner användare världen över.  
 
För att skapa en profil krävs att användaren har ett Facebook-konto som denne loggar in med. På varje 
användares profil visas förnamn, bilder, ålder, gemensamma vänner samt intressen, vilka hämtats från 
Facebook. Tinder använder sig av användarens position för att hitta andra profiler som denne potentiellt 
kan matchas med. Med en filterfunktion har användaren även möjlighet att anpassa sin sökning baserat på 
kön, ålder och avstånd utifrån dennes position. När man bläddrar mellan profiler genom att dra dem åt 
något håll använder man sig av funktionen som kallas swipe på engelska. “To swipe” har gett upphov till 
det försvenskade verbet att “swipa”. I uppsatsen kommer det vedertagna ordet swipa att användas. För 
varje profil som visas får användaren välja om denne “gillar” (swipar åt höger) eller inte “gillar” (swipar 
åt vänster) profilen som genererats.  
 



Isabella Richiello 
 Stina Zwahlen 

 3 

        
Fig 1. Skärmdumpar av Tinders Androidversion. Till vänster visas en hög av profilkort och till höger visas när 
någon swipar en profil de inte “gillar” åt vänster. Ikonerna med det gröna hjärtat och röda krysset utför samma sak 
som swipningarna, hjärtat symboliserar att man “gillar” en profil medan krysset symboliserar motsatsen. Ikonen 
med den gula returpilen visar föregående matchning och blåa positionsikonen kan ändra ens befintliga position, 
både dessa är betalfunktioner. De gråa ikonerna i övre menyn leder till chatten där alla matchningar visas samt till 
ögonblicksbilderna, medan de i nedre menyn visar antal gemensamma vänner samt intressen på Facebook.  
 
För att kunna interagera med en annan användare krävs det att båda valt att “gilla” varandras profiler. 
Detta är vad som benämns som matchmaking. “A match-making system is a bulletin board where people 
seek to meet other individuals in order to satisfy a particular need.” I denna studie definieras 
“matchmaking” på samma sätt som citatet från Diaz, Metzlers & Amer-Yahias (2010) studie.  
Efter att en matchning skett mellan två användare kan chatten användas för att kommunicera. På Tinder 
har användarna även möjlighet att skicka, så kallade, ögonblicksbilder. Dessa bilder skickas till alla ens 
matchningar och mottagaren kan välja att gilla eller inte gilla en ögonblicksbild på samma sätt som med 
ett profilkort. Ett meddelande skickas till avsändaren endast om bilden gillats. Idag genererar Tinder hela 
15 miljoner ömsesidiga matchningar varje dag (Bhattacharya, 2015).  
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3. Teori och tidigare forskning 
Litteraturen och forskningen utgörs av vetenskapliga artiklar, e-böcker och uppsatser som sammanställts 
för att redovisa kunskap kring tidigare forskning och studier i ämnet. Begrepp som behandlas i det här 
avsnittet är sådana som antingen behöver förklaras eller definieras. 

3.1 Normans designprinciper 

Den amerikanske professorn Don Norman publicerade år 1988 sin bok “The Design of Everyday Things”, 
som idag anses vara en klassiker. I denna bok presenterar Norman sex designprinciper som bygger på att 
förstå vad det är som gör att en design är mer användbar och förståelig än andra. Med tiden har tekniken 
utvecklats enormt, och Norman har därmed även reviderat sin bok vilket har gjort att designprinciperna 
fortfarande anses vara aktuella. De sex designprinciperna presenteras nedan: 

● Affordans 
Enligt Norman uppmanar ett objekts utseende till en affordans som avgör hur användaren 
spontant interagerar med objektet eller föreslår möjliga val av handlingar (Norman, 2013). 
Tolkningen av begreppet har haft en betydande roll inom gränssnittsdesign och produktutveckling 
där man strävar efter en design som förmedlar sin funktionalitet till aktören genom sin form 
(Ramstedt & Norlin, 2004). Inom forskningsområdet människa-datorinteraktion anses affordans 
vara ett centralt begrepp (Hammond, 2010). Norman poängterar i sin studie att det är enkelt att 
misstolka begreppet inom designvärlden, exempelvis vid skapande av en applikation kan en 
designer anta att en knapps affordans är att tryckas på när det egentligen är skärmens affordans. 
Med det menas att en affordans bestämmer vilka handlingar som är möjliga inte vart (Norman, 
2013) samt att ett objekts affordans endast uppfattas utifrån synliga handlingsmöjligheter. 

● Synlighet  
Ju synligare funktioner är, desto mer sannolikt är det att användare vet vad de ska göra härnäst. 
Däremot är funktioner som är utom synhåll, det vill säga att de är gömda i en dropdown meny 
eller liknande, svårare för användaren att hitta och förstå hur de ska användas. 

● Återkoppling  
Återkoppling handlar om hur information skickas tillbaka om vilken handling som gjorts och vad 
som har uppnåtts med den, vilket gör att användaren uppmuntras till att fortsätta aktiviteten. Olika 
sorters återkoppling är möjliga för interaktionsdesign: ljud, känsel, verbal, och kombinationer av 
dessa.  

● Begränsningar  
Designkonceptet som handlar om begränsningar refererar till hur man ska begränsa sätten som 
användare kan interagera med objektet i en given situation. Det finns olika sätt som detta kan 
uppnås på. I Tinder är en begränsning att användarna inte kan interagera med varandra om de inte 
båda först visat ömsesidig intresse på varandras profiler. 

● Mappning  
Mappning refererar till förhållandet mellan kontroller och deras effekter. Nästan alla artefakter 
behöver någon sorts mappning mellan kontroller och effekter, oavsett om det är en ficklampa, en 
bil, ett kraftverk eller en cockpit. Ett exempel på bra mappning mellan kontroll och effekt är 
styrhjulet på en bil, styr man ratten åt vänster blir dess effekt att bilen åker åt vänster. 
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● Konsekvens  
Detta refererar till att olika designgränssnitt har liknande tillvägagångssätt och använder liknande 
element för att åstadkomma liknande uppgifter. Särskilt, är ett konsekvent gränssnitt ett som 
följer regler, så som att använda samma operation för att välja alla objekt. Till exempel använder 
en konsekvent operation samma funktion för att markera ett grafiskt objekt i gränssnittet, så som 
att man oftast klickar med vänster musknapp på en hemsida. Inkonsekvent gränssnitt å andra 
sidan, tillåter undantag från reglerna (Norman, 2013). 

 

3.2 Reducerad anonymitet och trygghetskänsla  
Det finns olika sorters positionsbaserade applikationer. De kan antingen visa för användaren enskilda 
kända individer, eller vart många okända människor befinner sig. Att man med hjälp av applikationen kan 
ta reda på vem som är var menar Sutko & de Souza e Silva (2011) då att personen är identifierbar och 
således inte längre anonym. 
 
Enligt Sutko & de Souza e Silvas (2011) studie är det känslan av att användaren interagerar med andra 
användare som inte är helt anonyma som gör att positionsbaserade applikationer känns säkra att använda i 
dejtingsammanhang. Användaren får en känsla av att det är “riktiga personer” bakom profilbilderna på 
dejtingsajten och färre förfalskade konton än på hemsidor där alla användare är anonyma.  
 

3.3 Positionsbaserad realtid-dejting 

“Location-based real-time dating” (LBRTD),  är som namnet antyder ett begrepp för att beskriva 
positionsbaserade dejting-applikationer där interaktionen sker i realtid. Begreppet har inte en definierad 
svensk översättning, därmed har översättningen positionsbaserad realtids-dejting använts i den här 
studien. I studien från (Blackwell et.al., 2014), beskrivs LBRTD som att det, till skillnad från 
konventionella dejtingsidor där det kan ta månader av chattande innan man ses “i riktiga livet” snarare gör 
det möjligt att ses med detsamma om man så vill. 
 

3.3.1 Navigering 

Swipa är som tidigare nämnt ett direktöversatt ord från engelskan som betecknar ett mönster som används 
för att snabbt navigera mellan vyer. Att använda sig av swipe som navigeringsmetod är mer effektivt och  
korten skapar en elegant vy (Neil, 2014). Det allra vanligaste sättet att visa att denna funktion stöds är 
genom att ha sidindikatorer, man kan även använda sig av kort, som metaforer för sidor, där exempelvis 
de andra korten i högen syns tillräckligt lite i bakgrunden bakom det första kortet för att ge användaren en 
ledning om att dra bort kortet för att få se nästa (Neil, 2014).   
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4. Metod 
Metoden för den här studien utgjordes av tre delar som tas upp i det här avsnittet. En litteraturstudie, en 
enkätundersökning samt intervjuer med 11 deltagare. Litteraturstudien gjordes för att ge en teoretisk 
grund till studien, enkätsvar från 120 relevanta respondenter för att få kvantitet, och intervjuer för att ge 
en djupare förståelse för enkätsvaren. 

4.1 Litteraturstudie 

Tidigare forskning av relevans användes som grund för uppsatsens teoridel. För att genomföra 
litteraturstudien användes onlinedatabaserna KTHB Primo och Google Scholar. För sökningen användes 
nyckelord som “online dating”, “technology affordances”, “mobile application”, “dating”, och “location 
based matchmaking”. Främst engelska nyckelord användes vid sökningen eftersom få resultat genererades 
av svenska nyckelord.  När litteratur av relevans hittats fortsattes sökningen genom att använda 
referensernas referenser samt källor som citerats. Denna metod av litteraturstudie gav många ytterligare 
resultat.  

4.2 Enkätmetod 

4.2.1 Syfte 

För att samla in kvantitativ data om hur dejtingapplikationen Tinder används och upplevs av användare 
skickades en enkät ut via Facebook. Syftet med enkäten var att få information om hur personer använder 
Tinder och dess funktioner, samt att bilda en uppfattning om användarnas inställning till applikationen. 
 

4.2.2 Målgrupp 

Enkäten skickades ut via Facebook för att nå ut till målgruppen unga vuxna Tinderanvändare i 
Stockholm. Majoriteten av våra “vänner” på Facebook tillhör potentiellt den målgruppen och därför ansåg 
vi det vara en bra plattform för att nå ut till så många som möjligt.  
 

4.2.3 Genomförande 

En kvantitativ metod innebär enligt Bryman (2011) att samla in mätbart data av undersökningen. Med den 
numeriska datan kan sedan en specifik teori undersökas. Enkäten utformades som en semistrukturerad 
enkät, vilket innebär att den innehöll en blandning av öppna frågor och frågor med slutna svarsalternativ. 
Denna struktur av enkät valdes på grund av att enkäter med slutna svarsalternativ ger upphov till fler 
respondenter, samtidigt som respondenterna tillåts uttrycka personliga åsikter i de öppna frågorna. 
Majoriteten av frågorna var dock frågor med slutna svarsalternativ. Tanken med flervalsfrågorna var att 
de bland annat skulle vara till hjälp i insamlingen av kvantitativ data. Enkäten handlade om hur 
användarnas mönster ser ut i förhållande till användningen av Tinders funktioner. 
 
Utifrån insamlad data kommer framställdes diagram som sedan kunde sammanställa beteende och 
upplevelser av applikationen i diskussionsdelen. 
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4.3 Intervjumetod 

4.3.1 Syfte 

Intervjuerna gav en mer djupgående förståelse för hur en användare ställer sig till de funktioner och 
användningsområden som hör till Tinder. Tanken med intervjuerna var att få mer utvecklade svar på 
frågor. I intervjuerna låg fokus på varför. Målet var att få ut så pass kvalitativa personliga åsikter som 
möjligt angående applikationens funktionalitet och gränssnittsdesign. Intervjuerna skulle hållas anonyma, 
så efter att ha fått de svarandes godkännande, vilket Robson (2002) beskriver att man bör, spelades de in 
och sedan transkriberades varje intervju för att kunna tillhandahålla intervjusvaren. 
 

4.3.2 Urval 
Urval av personer för intervjuerna skedde delvis genom enkätrespondenter som fyllt i att de kunde tänka 
sig delta i en intervju samt av tilldelade personer från Programintegrerande kursen på Medieteknik, KTH. 
Studenterna från KTH är medietekniker och teknikvana användare vilket ökar förutsättningen om att de 
har god förståelse för interaktiva applikationers funktioner.  
 

4.3.3 Genomförande 

Bryman (2011) menar att om undersökningen har ett tydligt fokus för att sedan kunna besvara specifika 
frågeställningar bör en semistrukturerad intervjumetod användas. På grund av detta användes en 
semistrukturerad intervjumetod för att tillföra kvalitativ data till uppsatsen. Det innebär att forskaren har 
en så kallad intervjuguide som består av en lista med frågor över någorlunda specifika ämnen som ska 
behandlas under intervjun (Bryman, 2011). Denna typ av intervjuteknik har en stor flexibilitet då 
följfrågor som baseras på svaren från den som intervjuas tillåts.  
 
Intervjuerna hölls i grupprum på KTH för att skapa en bekväm miljö utan störningsmoment för 
respondenten (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av antingen röstinspelning 
eller videoinspelning för att säkerställa att inget viktigt missats. 
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5. Metodkritik 

5.1 Enkätundersökning 

Enkäten spreds via plattformen Facebook. Den gav upphov till att fler än förväntat svarade på enkäten 
(259 stycken) vilket var positivt. Dock var det cirka hälften av de svarande som någon gång använt 
Tinder, och bland de svarande var vi tvungna att göra ännu ett urval då inte alla de som använt Tinder var 
bosatta i Stockholm. Det sistnämnda urvalet vart komplicerat och krävde mycket tid, detta hade kunnat 
undvikas genom en bättre utformning av enkäten där personer som inte var bosatta i Stockholm inte hade 
kunnat besvara hela enkäten. Ett större underlag ger bättre validitet till en studie, och vi hade för få 
svarade för att kunna dra ordentliga slutsatser. 
 

5.2 Intervjuer 

Även för intervjuerna var bristen på deltagare (11 stycken) och tid för att sammanställa mer insamlad data 
från fler intervjuer en svaghet. Dessutom hade en del av intervjudeltagarna blivit tilldelade uppgiften som 
en del i den programintergrerande kursen i medieteknik vilket kan ha påverkat resultatet. Deltagarna som 
blev tilldelade uppgiften istället för att frivilligt ha ställt upp på en intervju, kan ha varit mindre engagerad 
i sina svar, vilka då möjligen inte blev lika kvalitativa och djupa som de svaren frivilliga deltagare gav. 
 
I och med att intervjuerna var av fri karaktär har de kunnat anpassats så att varje deltagare fått delge sina 
egna erfarenheter och användarupplevelser. Deltagarna i intervjuerna har haft tid på sig att svara utförligt 
på frågorna. Således ansågs validiteten god då vi utgick från att deltagarna varit sanningsenliga i sina 
svar. Däremot kan deltagarna ha missat att delge vissa upplevelser eller helt enkelt glömt bort vad de 
tyckte om funktioner eller upplevelser. Vad gäller reliabiliteten var frågorna som ställdes vid intervjuerna 
inte såpass detaljerade att de hade lett till mycket snarlika svar från respondenterna oavsett vem 
intervjuaren var. Att en studie har hög reliabilitet innebär att oavsett vem som utfört den skulle få samma 
svar (Bryman, 2011). Att kunna göra det genom att använda intervjuer av fri karaktär är svårt. 
 

5.3 Normans designprinciper 

I studien har Normans designprinciper legat till grund för en del teori och diskussioner. Inom ramen för 
kursen fanns inte utrymme att ställa Normans principer mot andras, vilket hade kunnat göras i en större 
studie.  
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6. Resultat 
I denna del presenteras en sammanställning av resultat från både enkät och intervjuer.  

6.1 Enkätresultat 
De första frågorna handlade om att kartlägga vilka av alla svar på enkäten som tillhörde personer från 
målgruppen (se bilaga 1). Resultat från enkätdeltagare som inte tillhörde målgruppen togs bort innan 
sammanställning av svar därför att de inte ansågs vara relevanta att ta med i rapporten. Nedan presenteras 
endast resultat utifrån målgruppens svar. 
  
6.1.1 Resultat av andel enkätdeltagare 
Enkäten besvarades av totalt 219 personer, varav 120 personer (55%) är Tinderanvändare och resterande 
99 personer (45%) inte är det. 
 

 
Fig 2. Andel personer som uppgett att de använt eller inte använt Tinder. 

6.1.2 Resultat från enkäten 

I det här stycket presenteras resultat från enkäten i såväl diagram som siffror. 
 
Har du någon gång använt en annan dejtingapplikation än Tinder? I så fall: vilken/vilka? 
Av de som svarat att de är Tinderanvändare har 33 personer (28%) använt Badoo, 4 person (3%) 
Happypancake, 4 person (3%) Hot or Not, 4 personer (3%) Match.com, 3 person (3%) Zoosk, 1 person 
(1%) Parship, 1 person (1%) Maybe, 1 person (1%) Mazily, 1 person (1%) OkCupid, 1 person (1%) 
Speedflirt, 1 person (1%) Scout, 1 person (1%) Mötesplatsen. 80 personer (67%) har inte använt någon 
annan dejtingapplikation. Varje procentsats anger procenten av alla Tinderanvändare då detta var en 
flervalsfråga. 
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Fig 3. Andel personer som uppgett att de använt någon annan dejtingapplikation/dejtingsajt än Tinder. 
 
Om svaret var ja ovan, försök med egna ord beskriva så ingående du kan vad skillnaden är mellan 
Tinder och den/de andra dejtingappliktioner du använt: 
Respondenternas åsikter om skillnaderna de upplevt var spridda och många hade inte använt samma 
dejtingapplikation tidigare. 14 personer ansåg att Tinder är mer användarvänlig och designen beskrevs 
med ord som snygg, simpel, snabb och tydlig. 2 av dessa 14 personer hade använt sig av Badoo tidigare 
och beskrev den som stökigare och mindre tydlig än Tinder. Däremot tyckte 1 person som svarade att 
Badoo har en bättre design på sin applikation. En person svarade: 
 

“Badoo är väldigt stökigt, det är lite för färgglatt för min smak och det leder till att saker 
känns väldigt plottrigt helt enkelt. Dessutom fungerar Badoos "Encounter" precis som 

hela Tinders fundamentala strategi bygger på, bara det att den är lite sämre, för den är 
inte lika simpel (eller användarvänlig) som Tinder. Tinder har en snygg design, känns 

väldigt simpelt att använda och tycker deras system funkar generellt bättre.”   
-Man, 28 år 

 
Det var 11 personer som skrev att Tinder skiljer sig från andra genom att användarna endast kan 
interagera med varandra när båda har visat intresse och en matchning skett. 1 person ansåg att det fick 
denne att känna sig säkrare. Av de 4 personerna som ansåg att Tinder var en mer seriös 
dejtingapplikation svarade 1 person att det berodde på matchningsfunktionen. 3 personer som tidigare 
använt Badoo svarade att det finns färre fejkkonton på Tinder. Två personer svarade: 
 

“På Tinder är det bra att man måste få en match för att kunna skriva till den andre. På 
andra kan man få mail från personer som man inte alls har intresse av att träffa.“ 

         -Kvinna, 24 år 
 
“Badoo kändes mer som en applikation där sexet stod mer i centrum än att träffa någon 

för att dejta. Där Tinder kändes mer seriöst och renare…” 
        -Man, 22 år 



Isabella Richiello 
 Stina Zwahlen 

 11 

Motsatt tyckte 2 personer som beskriver den som mer oseriös och 2 andra personer som inte anser dejting 
vara syftet med applikationen. Anledningen till att den kändes mer oseriös baserades på att det är en 
gratisapplikation jämfört andra applikationer där man har betalat för sitt medlemskap. Två personer 
svarade: 

 
“Oj det var länge sedan jag använde Match.com men den största skillnaden tycker jag är 
att Tinder är mer "tja whats up?" och match.com är mer seriös. Speciellt för där betalar 

vissa användare (dock inte jag), och det ger ett mer seriöst intryck tycker jag. Det är 
enkelt att bara gå med i en dejting-site och ha lite skoj för att se vilka som finns där ute 

men att betala för det, då tycker jag personen i fråga har ett mål med att bli medlem med 
på ett annat sätt. [...]"  

         -Kvinna, 24 år 
 

“Tinder känns mer som ett sexmäkleri än vad de andra 
dejtingapparna/hemsidorna som jag använt. Man är egentligen inte ute efter att 
träffa någon utan tycker mest att det är kul att svepa bort personer med tummen. 
Sen om man får en match struntar man i att skriva något till vederbörande och 

fortsätter istället swipe'a höger eller vänster på personerna.” 
         -Kvinna, 21 år 

 
Andra ansåg det vara svårare att visa sin personlighet via Tinder. 4 personer kände att man inte kunde 
visa sitt riktiga jag och av dessa var det 2 personer som ansåg det leda till att applikationen är ytlig. 1 
person tyckte att detta hade lett till att användandet främst hade blivit ett tidsfördriv, medan en annan 
person svarade att trots att Tinder är ytligt så passade den icke komplicerade registreringen personens 
syfte. En person svarade: 
 

Enkelheten i Tinder slår; det bygger på ytlighet och av min erfarenhet stannar det ofta 
just där - på ytan. I Tinder, mindre än på andra mötesplatser, får man mindre chans att 
visa vem man är (förutom utseendemässigt) eftersom man blir dömd på en bråkdels 
sekund. 
         -Man, 21 år 

 
3 personer upplevde ingen skillnad mellan tidigare använda dejtingapplikationer och Tinder. Registrering 
och avregistrering ansågs vara smidigare och snabbare enligt 2 personer. 
 
Varför använde/använder du Tinder? 
81 personer (68%) av respondenterna använder/använde Tinder som tidsfördriv. 58 personer (48%) av 
respondenterna använder/använde Tinder i syfte att hitta någon att gå på dejt med. 49 personer (41%) av 
respondenterna använder/använde Tinder i syfte att inleda en kärleksrelation. 41 personer (34%) av 
respondenterna använder/använde Tinder i syfte att inleda en sexuell relation. 41 personer (34%) av 
respondenterna använder/använde Tinder i syfte att träffa någon för ett tillfälligt sexuellt möte. 39 
personer (33%) av respondenterna använder/använde Tinder i syfte att få bekräftelse. 22 personer (18%) 
av respondenterna använder/använde Tinder i syfte att träffa nya vänner. 11 personer (9%) av 
respondenterna använder/använde Tinder i syfte att endast chatta med andra personer. 2 personer (2%) av 
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respondenterna använder/använde Tinder i övriga syften. Varje procentsats anger procenten av alla 
Tinderanvändare då detta var en flervalsfråga. 
 

 
Fig 4. Anledningar till varför respondenterna använder Tinder. 

 
När du bläddrar bland profiler, använder du främst swipe-funktionen, knapp-funktionerna eller båda 
två för matchning? 
73 personer (61%) av respondenterna använder/använde swipe-funktionen för matchning. 15 personer 
(12%) av respondenterna använder/använde knapp-funktionerna för matchning. 32 personer (27%) av 
respondenterna använder/använde både och.  
 

 
Fig 5. Fördelning mellan vilka funktioner Tinderanvändarna använder för att bläddra mellan profiler 

 
Vilka funktioner som Tinder erbjuder använder du dig av? 
103 personer (86%) använde funktionen att chatta med andra användare. 86 personer (72%) använde 
funktionen som gör det möjligt att anpassa avståndet mellan dem och andra användare. 95 personer (79%) 
använde funktionen som gör det möjligt att anpassa så att de användare de såg var inom ett visst 
åldersspann. 66 personer (55%) använde funktionen som gör det möjligt att kolla upp gemensamma 
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vänner på Facebook. 58 personer (48%) använde funktionen som gör det möjligt att ta bort matchningar. 
47 personer (39%) använde funktionen som gör det möjligt att gilla/ogilla andras ögonblick. 16 personer 
(13%) använde funktionen som gör det möjligt att skicka ögonblick. 4 personer (3%) använde funktionen 
som gör det möjligt att gömma andras ögonblick så att de inte syntes i deras “stack”. 2 personer (2%) 
använde även övriga funktioner. Varje procentsats anger procenten av alla Tinderanvändare då detta var 
en flervalsfråga. 
 

 
Fig 6. Visar vilka funktioner som respondenterna använder sig av. 

 
Hur viktigt är det för dig att kunna anpassa inom vilket åldersspann andra användare befinner sig 
inom? 
96 personer (80%) angav att de fann möjligheten att kunna anpassa inom vilket åldersspann andra 
användare befinner sig var viktig. 16 personer (13%) angav att de var likgiltiga inför möjligheten att 
kunna anpassa inom vilket åldersspann andra användare befinner sig. 8 personer (7%) angav att de inte 
alls finner möjligheten att kunna anpassa inom vilket åldersspann andra användare befinner sig viktig. 
 
Hur viktigt är det för dig att kunna anpassa inom vilket avstånd andra användare befinner sig? 
53 personer (44%) angav att de fann möjligheten att kunna anpassa inom vilket avstånd andra användare 
befinner sig viktig. 54 personer (45%) angav att de var likgiltiga inför möjligheten att kunna anpassa 
inom vilket avstånd andra användare befinner sig. 13 personer (11%) angav att de inte alls fann 
möjligheten att kunna anpassa inom vilket avstånd andra användare befinner sig viktig. 
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Fig 7. Om användarna finner det viktigt, likgiltigt eller oviktigt att kunna anpassa inom vilket åldersspann samt 

inom vilket avstånd andra användare befinner sig inom. 
 
Vad tycker du om Tinders användarvänlighet? 
85 personer (71%) angav att Tinder är väldigt lätt att använda. 32 personer (27%) angav att Tinder är 
ganska lätt att använda. 2 personer (2%) angav att Tinder varken är lätt eller svårt att använda. 1 personer 
(1%) angav att Tinder är ganska svårt att använda. 1 personer (1%) angav att Tinder är väldigt svårt att 
använda. 

 
Fig 8. Fördelning av hur användarvänlig Tinder är enligt respondenterna. 

 
Utifrån föregående fråga, varför tycker du så? 
Respondenter som svarade “Väldigt enkelt att använda” på tidigare fråga 
59 personer ansåg att enkelheten och tydligheten med användargränsnittet var det som gör att Tinder är 
väldigt enkelt att använda och komma igång med. Applikationen har en bra grafisk lösning enligt 3 
personer. 16 personer skrev att det finns få men relevanta funktioner, 1 person beskrev att funktionerna 
känns igen sedan tidigare, 2 personer ansåg det vara en bra struktur som skapar en bra överblick över 
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funktionerna. 1 person tyckte även att det var enkelt att växla mellan olika funktioner. Tre personer 
svarade: 
 

“"lätt" design, få men tydliga och användbara funktioner, simpelt koncept.” 
                 -Man, 26 år 
 

         “Enkelt och tydligt. "Få" ikoner att trycka på. Stora synliga ikoner. Alla kan fatta ” 
         -Kvinna , 23 år 

 
 “Den är enkel. Det finns få funktioner och man känner igen dom. Tex chatt  

har jag använd förut, gilla/ogilla känner jag igen. Jag förstår vad som händer.” 
      -Kvinna, 23 år 

 
Enligt 3 personer kändes registreringen och startprocessen väldigt enkel och smidig. 1 person svarade att 
det är enkelt att anpassa preferenser. Swipe funktionen ansågs vara väldigt snabb och bra enligt 5 
personer medan 3 personer påpekade att det är lätt hänt att swipa åt fel håll. 
 
Att kunna söka bland matchningar ansåg 2 personer var väldigt bra och effektivt. 2 andra förstod inte hur 
ögonblick fungerar och syftet med det. 1 person ansåg det kännas mer osäkert efter att info knappen för 
att få mer information om en användare tagits bort. 1 person kände att det kändes som ett spel med en 
card-funktion. 
 
Respondenter som svarade “Ganska lätt att använda” på tidigare fråga 
Majoriteten, 14 personer, tyckte att det är Tinders enkla och lätthanterliga användargränssnitt som gör det 
ganska enkelt att använda sig av applikationen. 5 personer upplevde det som lätt hänt att man swipar åt fel 
håll. 4 personer ansåg att det var krångligt att endast kunna lägga upp bilder via Facebook. Sedan var det 
enstaka svar som skrev att det inte finns många funktioner, alla funktioner inte är helt uppenbara, svårt att 
få kontakt då man måste matchas med någon, enkelt med swipe funktionen, förstår inte hur ögonblick 
fungerar och syftet med det, inte uppenbart hur man växlar mellan vyer, GPS måste vara på gör att man 
behöver gå en omväg för att endast chatt. 
 
Respondenter som svarade “Varken eller” på tidigare fråga 
Enligt 1 person är det krångligt att se fler bilder av en användare. Personen skrev att swipe funktionen 
tappar sitt syfte när man vill se fler av en användares bilder. För att kunna göra det krävs att man först 
klickar på profilen och sedan swipa på bilden för att se fler bilder. Personens svar: 

 
“Stör mig lite på hur enkelt det hade varit att göra det bara en smula smidigare. Om man 

vill se mer än första bilden av en individ så tappar swipe-funktionen för att se nästa 
person helt sitt syfte. ” 

         -Man, 26 år 
 
Respondenter som svarade “Väldigt svår att använda” på tidigare fråga 
1 person svarade att det inte var något för denne och hade slutat använda applikationen.  
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Hur stor del av dina matchningar har du: 
Chattat med? 
4 personer (3%) svarade att de chattat med nästan alla, 10 personer (8%) svarade med väldigt många, 25 
personer (21%) svarade med cirka hälften, 71 personer (59%) svarade med några få och 10 personer 
(8%)svarade med inga. 
Träffat i riktiga livet efter att ha träffats på Tinder? 
0 personer svarade att de chattat med nästan alla, 0 personer svarade med väldigt många, 2 personer (2%) 
svarade med cirka hälften, 69 personer (58%) svarade med några få och 49 personer (41%)svarade med 
inga. 
Inlett en relation med? (Kompis-, kärleks- eller sexuell relation) 
0 personer svarade att de chattat med nästan alla, 1 personer (1%) svarade med väldigt många, 1 person 
(1%) svarade med cirka hälften, 49 personer (41%) svarade med några få och 69 personer (58%)svarade 
med inga. 
 

 
 

Fig 9. Visar fördelningen över hur många av respondenterna som har chattat, träffat andra användare i riktiga livet 
samt inlett en relation med sina matchningar. 

 
Har du/har du haft Tinder Plus? 
Ingen av respondenterna hade någonsin köpt Tinder Plus. 
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6.2 Resultat från intervjuer 

 
6.2.1 Vad förväntar du dig utav en dejtingapplikation? 
8 av intervjudeltagarna svarade att det viktigaste var att kunna kommunicera med andra samt se bilder på 
personen. 2 andra intervjudeltagare tyckte att det var viktigt att enkelt kunna komma åt andra användares 
information. 1 person ansåg det viktigt att se åldern och ett verkligt namn.  

6.2.2 Vad tycker du om Tinder? 

Samtliga intervjudeltagare tyckte att de gillade Tinder. 2 personer tyckte att det var bra att Tinder är en 
gratisapplikation vilket gör att den upplevs som mer avslappnad och inte formell. 4 personer gillade att 
man endast kan interagera med personer efter att båda visat intresse för varandra. 2 personer av dessa 4 
tyckte att det är bra att man kan visa intresse för någon utan att den andra vet om det om inte denne visar 
samma intresse, på så sätt behöver man inte vara rädd för att bli nekad. En av dessa 4 personer svarade:  
 

“För att man kan visa intresse för någon utan att den vet om det. Och det är ett bra 
system, för folk är rädda att bli nobbade.” 

-Kvinna, 20år 
En annan person svarade att det är bra att man inte kan få meddelanden från personer man inte visat 
intresse för. 2 person tyckte att det inte fått ryktet om att vara en dejtingapplikation, utan anses mer som 
en applikation där folk bara vill träffa andra. 
 

“Ja… Alltså dels är det så enkelt att komma igång, det är inget signa upp och så, sen så 
har det blivit en grej, och framförallt att det har blivit att folk använder det.” 

-Man, 22 år 

6.2.3 Användargränssnittet 
Alla våra intervjudeltagare ansåg Tinder ha ett bra och enkelt användargränssnitt som inte krävde lång tid 
att förstå sig på. 7 av dessa gillade att det finns få funktioner som man snabbt förstår syftet med. Nedan 
presenterar ett urval av citat: 
 

 “Man loggade in med sin Facebook profil, valde vilka bilder som skulle synas och sedan 
var det bara att köra igång. Så det var jättenkelt.” 

-Man, 25 år 
 

“Hela grejen med Tinder är att det är så extremt enkelt att komma igång.”  
 -Man, 24 år 

 
“Det är väldigt lätt, det är bara att logga in, så är man inne. 
Väldigt bra. Minimalistiskt, man vet vad knapparna gör.” 

-Man, 22 år 
 

6.2.4 Marknadsföring 

Alla intervjudeltagarna fick frågan om hur de hört talas om Tinder, och samtliga svarande sa att de hört 
om applikationen från en kompis första gången. En av personerna svarade följande: 
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“Det känns som att de har jobbat med “word of mouth”, och att de har haft ett sånt 
starkt koncept, som gjort människor nyfikna.”   

-Man, 24 år 
 

2 av deltagarna nämnde att de aldrig sett någon reklam för Tinder. 3 andra ansåg Tinders marknadsföring 
handla mer om att visa att syftet är att träffa andra personer och inte hitta ett förhållande, vilket gör att det 
inte utstrålar sådan seriös bild av applikationen.  

6.2.5 Kopplingen till Facebook 

Intervjudeltagarna fick svara på vad de tyckte om att användarna måste koppla sina Tinderkonton till 
Facebook. 4 personer ansåg kopplingen skapa en känsla av äkthet och att man kommunicerar med 
verkliga personer. 7 personer nämnde påpekade att möjligheten till att se gemensamma vänner på 
Facebook skapar säkerhet och en ökad trygghetskänsla. Många av dessa personer stämde av 
informationen om andra användare med gemensamma vänner. 2 andra personer kände sig oroliga, till en 
början, över att något skulle kunna delas på Facebook men insåg sedan att sådan inte var fallet och 
bestämde sig därefter för att registrera sig. 5 personer nämnde att de anser det finnas färre falska konton 
på Tinder på grund av registreringen med Facebook-kontot. Motsatt tyckte en person som sa att det inte 
känns säkrare eftersom vem som helst kan skapa ett falskt konto trots registrering via Facebook. De 
intervjudeltagare som hade åsikter kring att Tinder krävde inloggning via Facebook sa följande: 
 

“Det som gör att jag vågade träffa just honom var för att vi hade så många gemensamma 
vänner på Facebook, så det är alltid en trygghet, att kunna skriva till mina vänner och 

fråga om han är ett creep.”  
-Kvinna, 21år 

 
“Det är det som är så bra med Tinder, att den är mer säker eller vad man ska säga.”  

-Kvinna, 21år 
 

“Jag frågade en gemensam kompis, och hon sa att han var jättetrevlig, så det var det som 
gjorde att jag vågade träffa honom.”  

-Kvinna, 21år 
 

“Det är bättre att man har ett namn, jag kan bättre relatera till Sebastian än 
Sebbesnuttepluttan.”  

-Kvinna, 24år 
 

“Det är bättre med Facebook än egna användarnamn” 
-Man, 25år 
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6.2.6 På lika premisser 

Funktionen som gör att användarna måste visa ömsesidig tycke för varandra för att kunna inleda en 
konversation var det flera av intervjudeltagarna som reagerade på. Nedan visas några citat från svarande: 
 

“Asså, om man likear någon och den också likear tillbaka, då är det lika stelt för mig 
som för honom, och det är ju det som är kul. Man behöver aldrig bli dissad.”  

-Kvinna, 21år 
 

“Det är inte det här att du får en massa meddelanden från random personer, du har ju 
valt vilka du vill snacka med.”  

-Man, 25 år 
 

“Man vågar inte gå fram och prata med någon i verkliga livet, för man vet inte om 
personen är intresserad eller inte. Men man vet det på Tinder, för där har båda klickat på 

hjärtat.” 
 -Kvinna, 21år 

 
6.2.7 Fördriva tiden med Tinder 
10 av 11 svarande har vid ett eller flera tillfällen använt Tinder som tidsfördriv. Majoriteten av deltagarna 
i intervjuerna angav att anledningen till varför Tinder fungerar som tidsfördriv är för att det hela tiden 
finns en spänning i vad som väntade bakom nästa swipe. En av deltagarna beskrev en metafor: 
 

“Den är enormt beroendeframkallande! Om man tar den grejen att man står i en 
rulltrappa och att man tittar på människor för att avgöra vem som är snyggast. Det är ett 
trevligt tidsfördriv. Det är såpass trevligt att om rulltrappan är oändlig så upphör det 
liksom inte att vara trevligt. Man kanske ser någon som  är jättesnygg och så tänker man 
“shit undrar om det kan komma någon som är ännu snyggare” och så åker man tills det 
gör det.”  

-Man, 24 år 
 
En annan deltagare uttryckte sig med dessa ord: 

 “Jag kan sitta på bussen uttråkad och swipea höger och vänster hur mycket som helst” 
-Kvinna, 24 år 

6.2.8 Bekräftelse 

Det visade sig att nio av intervjudeltagarna kände att de fick bekräftelse när de matchats med en annan 
användare. En av dessa personer svarade: 

“Man får ett väldigt litet uppmärksamhetsrum och tid av den andra. Och jag ger samma 
sak, jag ger lite tid, man dömer folk väldigt fort.”  

-Kvinna, 24 år 

6.2.9 Geopositionering 

10 av 11 intervjudeltagaren ansåg att kravet på att ha platstjänsten på mobilen påslagen för att kunna 
använda Tinder och dess geopositionering inte påverkade dem på ett negativt sätt. Det gjorde ingen 
skillnad för dem eftersom de nästan alltid hade den på och hade inte en negativ attityd mot kravet.  
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Medan 1 person kände motsatsen och ansåg det vara dåligt att behöva slå på platstjänsten när man ibland 
endast vill använda chattfunktionen. 
 

6.2.10 Flow 

5 personer nämnde att de någon upplevt att de hamnat i någon form av flow vid användandet av Tinder. 
Applikationen kändes då mer som en rolig applikation än en seriös dejtingapplikation. Citat från 2 av 
dessa 5 personer som upplevt detta: 
 

“När jag väl gör det som tidsfördriv då är jag verkligen inne i Tinder och fokuserar på det 
då glömmer jag bort allting annat och tillslut så har jag hunnit med att sitta där i 45 minuter 
utan att ha vetat om det och bara kollat på en massa massa bilder. Känns både dåligt och 
bra.”  

-Kvinna, 24år 
“Ja absolut jag har varit lite trött suttit och swipa lite för jag varit lite slö och inte gjort 
någonting och så helt plötsligt har det gått jätte lång tid. Det är väl klart att jag har 
uppslukats av appen. När man kommer in i flowet att swipa kan det gå väldigt fort. Jag tittar 
på folks bilder mindre än en sekund.”  

-Kvinna, 24år 

 

6.2.11 Spel 
Av samtliga svarande, reagerade 3 personer på hur Tinder presenterar 
en ny matchning. En kvinna tyckte att Tinder valt fel uttryck när de 
valt att skriva “fortsätt spela”. Hon tyckte inte att Tinder kändes som 
ett spel. En annan intervjudeltagare uttryckte sig på följande sätt: 
 
“Intressant att det står "fortsätt spela" och inte "sök vidare efter den 
stora kärleken". Tinder själva kanske vill att det ska kännas som ett 
spel.”  

-Kvinna, 22 år 
 
 

Fig 9. Detta visas när en matchning sker på operativsystemet iOS. 
Användaren kan då välja att skicka ett meddelande eller fortsätta 

spela.  
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7. Diskussion 
I diskussionsdelen diskuteras studiens resultat från enkät och intervjuer i förhållande till 
frågeställningen. 

7.1 Användarvänlighet 
Samtliga intervjudeltagare svarade att det var väldigt enkelt att lära sig använda Tinder och att de inte 
behövde lägga ner mycket tid på att förstå vad man kunde göra med applikationen. Majoriteten av 
deltagarna påpekade att Tinder hade få funktioner, vilket gjorde att det gick snabbt att komma igång. 117 
personer svarade i enkäten att Tinder antingen var “väldigt lätt att använda” eller “lätt att använda”.    
 
Inom forskningsområdet människa-datorinteraktion är mappning ett återkommande begrepp, och nämns 
bland Normans (2013) designprinciper. Enligt honom handlar mappning om att skapa en produkt med 
funktioner som är intuitiva för användaren. Detta kan tillämpas på en mobilapplikation som Tinder. Att 
ett hjärta innebär en “like” men att ett kryss inte gör det, samt att placeringen av och funktionen 
knapparna har, korresponderar med effekten av att dra en profil åt vänster eller höger. Den höga andelen 
som fann att Tinder var enkelt att använda visar på att grundarna av Tinder har skapat en applikation med 
bra interaktion, där denna designprincip har fått bra återkoppling från användarna. 
 
Att intervjudeltagarna fann att Tinder hade få, tydliga funktioner vittnar om att applikationens synlighet är 
bra (Norman, 2013). De funktioner som inte var lika synliga hade flera användare inte uppmärksammat. 
Att man kan ställa in avstånd till andra användare och att man kan skicka ögonblicksbilder till sina 
matchningar, är exempel på sådana funktioner.  
 
Återkopplingen som användaren får när denne matchats med en annan användare ges genom ett pop-up 
fönster (fig. 10, avsnitt 6.2.11). När en sådan återkoppling ges begränsas användaren med alternativen att  
“skicka ett meddelande” eller att “fortsätta spela” för att fortsätta med aktiviteten. I kombination med att 
begränsningen finns att användare inte kan skicka meddelanden till varandra utan att först ha visat 
ömsesidig tycke för varandra, gör att applikationen för användaren är attraktivt uppbyggd ur 
designperspektiv. Att Tinder dessutom tagit hänsyn till och sett till att vara konsekvent i att använda 
swipe på en smarttelefon samtidigt som synliga kontroller finns gör att applikationen av användarna 
uppfattas som enkel att komma igång med. 
 

7.2 Tidsfördriv 

Av enkätsvaren erhölls att 81 personer (68%) använde Tinder bland annat eller enbart som tidsfördriv. 
Bland intervjudeltagarna svarade 10 av 11 att de använde Tinder som tidsfördriv. Då intervjudeltagarna 
vid användartillfället hade som syfte att använda Tinder som tidsfördriv, var det ingen av de svarande 
som samtidigt hade något annat specifikt syfte utan använde Tinder väldigt lättsamt. Två personer 
uttryckte att de ändrade sin syn på att Tinder endast användes som ett tidsfördriv efter att de hade 
matchats ihop med någon som de chattat med och sedan träffat i det verkliga livet. Majoriteten av 
deltagarna ansåg att det var spännande att använda Tinder eftersom att man vill veta vem som kommer att 
dyka upp på nästa profil. Flera av personerna vi intervjuade uttryckte sig med ord som kan kopplas till 
metaforen att gräset är grönare på andra sidan. Andra intervjudeltagare sa att de själva inte kunde förstå 
varför men tyckte att swipa bland användare som tidsfördriv var väldigt roligt.  
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Att komma in i ett “flow” och tappa bort tiden var inte ovanligt bland respondenterna. Flera 
intervjudeltagare erkände att de vid flertalet gånger swipa under en längre tidsperiod än de planerat för. 
Frågan vi ställer oss är vad det är som gör att Tinder fungerar som tidsfördriv? Flera respondenter hade 
inget direkt svar på varför de använde applikationen på just det sättet. Andra gissade att deras användning 
berodde på att det fanns en viss spänning i att swipa, att “nästa kanske är ännu snyggare”, eller swipar jag 
höger på den här personen kanske det blir en match!”. Dessutom var det en respondent som påpekade att 
Tinder har “keywords” som vanligtvis associeras med spel. Som att när man får en matchning kommer 
följande sida upp, (fig. 10, avsnitt 5.2.11), som ber användaren välja mellan att skicka ett meddelande 
eller att “Fortsätta spela”. En av personerna som intervjuats ansåg att det kan gå väldigt fort när man 
hamnat i flowet att swipa. Personen tycker att det blir som ett spel där man sitter och leker. En annan 
person sa att det är ett spel men kände inte att de spelade och har reagerat negativt på Tinders val av att 
uttrycka sig med texten “Fortsätt spela”. Dessa resultat visar på att en vy med profiler som kort gör att 
swipe fungerar väldigt bra som navigeringsmetod. Det faller användarna naturligt att dra profilerna åt 
vänster och höger. Att dra med tummen för att bläddra bland en verklig kortlek är en naturlig rörelse 
vilket gör det intuitivt för användarna att swipa. Tinder visar även tydligt att det är en hög med kort, vilket 
får en användare att förstå att här navigerar man genom att swipa.  

 

7.3 Marknadsföring 

Av de 11 personerna vi intervjuat var det bara en person som sett någon form av reklam för Tinder, vilken 
utgjordes av ett reportage i NöjesGuiden för ett par år sedan. Alla våra intervjudeltagare var dock av 
åsikten att Tinders spridning har skett genom att de har hört talas om applikationen från en kompis.  
 

7.4 Vad är det som skiljer Tinder från andra dejtingapplikationer? 

7.4.1 På lika premisser 

Under intervjuerna frågade vi vad det är som i huvudsak skiljer Tinder från andra 
dejtingsajter/applikationer. Att kunna visa intresse för en person utan att “riskera” något var det vanligaste 
svaret. Den affordansen gör både att användare inte kan få meddelanden från personer de inte redan visat 
intresse för och gör dessutom att när de väl matchas med någon de visat intresse för blir det mer 
“speciellt” än om användaren hade kunnat skriva meddelanden till vem som helst. 
 

7.4.2 Geopositionsteknik  
69 personer svarade i enkäten att de tyckte att det var viktigt att kunna se hur långt bort potentiella 
matchningar var. När intervjudeltagarna blev tillfrågade om varför det är viktigt/oviktigt erhölls blandade 
svar. 
 
Det som dock var vanligast bland intervjudeltagarna var att de inte fann att själva 
geopositioneringstekniken var särskilt viktig. Den funktionen som geopositioneringen hade för de flesta 
var att de med hjälp av den var säkra på att de var i samma stad som personen de matchades med. Att ta 
reda på vilken stad någon är i kan göras på andra sätt, till exempel genom att låta användarna ange var de 
befinner sig och sen skapa en algoritm som ser till att endast de från den valda staden sedan syns i flödet. 
På så sätt menar flera intervjudeltagare att man hade kunnat skippa geopositioneringstekniken helt. 
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Norman (2013) skriver att det ofta tar flera decennier innan en teknik blir accepterad och börjar användas 
av den stora massan. Geopositionering är möjligen en sådan teknik. De första 
geopositioneringstelefonerna som producerades för allmänheten lanserades 1999. Redan då skrevs studier 
om hur viktigt det var att snabbt erbjuda marknaden bra service inom positionsbaserad teknologi (Rosell 
& Kero, 1999).  
 
En hypotes vi drev i början av studien var att det kunde vara så att Tinder blivit så stort på grund av 
geopositionerings-tekniken. Att det var den tekniken som gjorde att användarna lockades att nyttja 
applikationen. Så visade det sig att det inte alls förhöll sig. Bara en intervjudeltagare medgav att denne 
utnyttjat geopositioneringstekniken i annat syfte än att se till att potentiella matchningar i alla fall befann 
sig i samma stad. Dock kan vi konstatera att företag i alla fall har börjat använda sig av tekniken, trots att 
användarna inte ännu verkar ha accepterat den. 
 

7.5 Trygghetskänsla 

7.5.1 Gemensamma vänner 

Tre av de kvinnliga intervjudeltagarna berättade att de vanligtvis inte skulle vilja träffa en helt främmande 
person, även om det var på en offentlig plats. Men i och med att de kunde se gemensamma vänner på 
Facebook hade de möjlighet att först fråga sina vänner om personen de skulle träffa. Detta gjorde att de 
kände sig trygga att bestämma träff, och faktiskt träffa personen i verkliga livet. 
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8. Slutsats 
Ur vår studie kan vi utröna att den största faktorn till varför Tinder blivit så stort är enkelheten. Att skapa 
en användarvänlig applikation handlar kanske inte främst om att tillämpa den senaste tekniken. Det 
handlar snarare om att göra applikationen intuitiv. Att till exempel se till att varje knapp gör det man tror 
att den ska innan man klickat på den. Tinder förhåller sig till alla Normans sex designprinciper, därav 
uppfattas gränssnittet som lättförståelig av användarna. 
 
Applikationen upplevs dessutom som rolig att använda utan några tekniska störmoment. Därav känns 
Tinder som en lättsam version av en dejtingapplikation och fungerar därför bra som ett tidsfördriv, där lite 
engagemang krävs av användaren. Syftet med användandet kan variera mellan olika användare vilket gör 
att applikationen blir vad man gör den till.  
 
Att Tinder förhåller sig till och uppfyller alla Normans designprinciper är dock inte den enda anledningen 
till att applikationen fått ett stort genomslag. Det finns andra faktorer som visat sig vara viktiga att ta 
hänsyn till. 
 
En av dessa är att respondenterna finner att kopplingen till Facebook är viktig. Det ger dels en viss 
legitimitet till användare som finns på applikationen, eftersom att det gör det mer omständligt att skapa ett 
“fejk-konto” och därmed är det större sannolikhet att den man skriver till är en riktig person. Det här gör 
att anonymiteten reduceras, vilket skapar en trygghetskänsla för den enskilda användaren. Dessutom kan 
man se gemensamma vänner på Facebook på andra användares profiler, vilket skapar möjligheten att 
fråga dessa gemensamma vänner om den andra användaren. Utöver den begränsade anonymitet är även 
begränsningen att en användare inte kan kontakta/bli kontaktad av andra användare om inte båda först 
“gillat” varandra viktig.  
 
Norman (2013) skriver att det ofta tar flera decennier innan en teknik blir accepterad och börjar användas 
av den stora massan. Geopositionering är möjligen en sådan teknik. Bara en person i vår undersökning 
hade aktivt använt sig av geopositioneringsfunktionen. Ny teknik i kombination med att gränssnittet 
enligt intervjudeltagare är likt sociala medier såsom Instagram, gjorde att vi drev en hypotes om att 
geoposititoneringstekniken möjligen var det som var nytt och lockande med Tinder. Vi kom fram till att 
så var inte fallet. 
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9. Förslag på vidare forskning 
Resultaten från denna studie skulle kunna bidra till vidare forskning inom realtids positionsbaserat 
kontaktskapande på mobila enheter. Våra slutsatser pekar mot att en applikations genomslag till största 
del beror på dess gränssnittsdesign och bra människa- datorinteraktion. Att tillämpa ny teknik är inte alltid 
det som gör en ny teknisk produkt lyckad.  
 
Denna studie visade att majoriteten av användarna tycks använda Tinder som ett tidsfördriv trots att det 
inte varit användarens syfte från början. Det skulle vara intressant att veta vad det är som gör att 
personernas syfte förändras. För att en dejtingapplikation ska kunna fungera är det viktigt att kunna 
bibehålla användarnas intresse, därför skulle vidare undersökning på vad det är som gör att personen 
väljer att använda applikationen som ett tidsfördriv behövas för att kunna utveckla detta vidare. 
 
I enkäten tillfrågades användarna om de någon gång hade köpt Tinder Plus. Ingen av de 120 svarande 
hade någonsin haft Tinder Plus. Inga frågor om varför de inte kunde tänka sig att betala för Tinder Plus 
ställdes, därför kan inga slutsatser kring detta dras. Bara att användare inte kan tänka sig att köpa en 
betaltjänst till sitt konto på Tinder. Det skulle vara intressant att göra en studie för att ta reda på varför. 
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11. Bilagor 

11.1 Enkät 

 



Isabella Richiello 
 Stina Zwahlen 

 29 



Isabella Richiello 
 Stina Zwahlen 

 30 



Isabella Richiello 
 Stina Zwahlen 

 31 



Isabella Richiello 
 Stina Zwahlen 

 32 

 

 

11.2 Intervjufrågor 

 
Vad förväntar du dig utav en dejtingapplikation för att du ska kunna känna dig nöjd som 
användare? 
 Vad vill du få ut av en dejtingapplikation? 
 Vad är viktigt/inte viktigt?  

Ska det kunna uppfylla olika syften(t.ex. endast chatta, kärlek osv.)? Vad ska det inte uppfylla? 
 
Tycker du att Tinder fungerar för dig?  

Varför/varför inte? 
När? 
Är det något du saknar? 

 
Vad är det som motiverar dig till att fortsätta bläddra mellan användare?  
 
Hur hörde du talas om Tinder? 
 
Vad var anledningen till att du laddade ner appen och började använda den? 
 
Hur upplevde du användargränssnittet? Hur mycket tid behövde du lägga ner på att utforska 
funktionerna? (t.ex. hur lång tid tog det att förstå vad de olika symbolerna stod för, navigering, 
inställningar, osv.) 
 
Vad tycker du om Tinder? (t.ex. gillar du/gillar du inte Tinder) 

Följdfråga: Vad är det som gör att Tinder fungerar? Om du inte tycker att Tinder 
fungerar, varför fungerar inte Tinder? (Ledtråd: Vad är det som gör att du fortsätter 
använda appen?) 
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Inom psykologin används ett uttryck som kallas flow. Det beskriver ett tillstånd där användaren är 
helt uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som 
den får en djup känsla av engagemang och kontroll. Har du upplevt detta vid användadet av 
Tinder? Hur har det påverkat dig? 
 
Tinder är baserad på så kallad eponymitet. Dvs att man måste koppla sin profil till ett Facebook-
konto istället för till ett alias som på många andra dejtingsajter. Vad tycker du om det? (känns det 
säkrare/osäkrare, anonymt/icke anonymt osv om de inte kommer på ett svar) 
 
Varför är det viktigt/inte viktigt för dig att kunna se hur långt bort dina potentiella matchningar 
är? Följdfråga: Avgör det syftet för användningen av Tinder? Hur påverkar det din användning av 
appen? 
 
Vad är ditt syfte med användandet av Tinder? Följdfråga: Har det varit så sedan start eller har 
något förändrats? I så fall vad var det som fick dig att söka efter annat? 
 
Hur går du tillväga för att träffa _______ ? (nya vänner, inleda en relation…) 
 
Hur går du tillväga för att dejta med hjälp av Tinder? 
 
Vad var det som fick dig att börja skriva till andra första gången du gjorde det? 
 
När använder du appen som tidsfördriv/hur? Vad är det som gör att appen fungerar som ett 
tidsfördriv för dig? 
 
På vilket sätt får du bekräftelse via Tinder? Vad innebär bekräftelse för dig? 
 
Är det socialt accepterat att prata om Tinder? Känner du att du själv kan prata om ditt eget 
Tinderanvändande? Finns det andra dejtingapplikationer som du känner är mindre accepterade? 
 
Ditt användande. Du tar upp appen. Vad gör du? 
 
Beskriv vad som händer efter att du fått en matchning? 
 
Ställer du in preferenser? 
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